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• „Zadovoljna in hvaležna“. ORF, Celovec, 04.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956902/  
Hvaležna kulturnim ustvarjalcem za številne prireditve in pobude se tajnica Krščanske kulturne zveze (KKZ) Zalka Kelih-
Olip v bilančnem pogovoru za Slovenski spored ORF zanosno ozira na leto 2018. Prepričana je, da so pomembne tudi 
prireditve osrednje kulturne organizacije. 
Tudi pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ) se z zanosom ozirajo nazaj na leto 2018. Še posebej je tajnica Zalka Kelih-Olip hvaležna 
kulturnim ustvarjalcem v slovenskih društvih na Zili, v Rožu in v Podjuni. 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto: ORF 
 
 „Odborniki vse leto delajo brezplačno“ 
Včasih so društva hodila celo drugo drugemu v zelnik, saj je bilo ob koncih tedna pogosto do deset prireditev in več hkrati. 
Kljub pestri dejavnosti društev na podeželju pa so tudi osrednje prireditve, na katere vabi KKZ v Celovec, zelo pomembne, 
pravi Zalka Kelih-Olip. 
V luči razmišljanj o narečjih je tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip na koncu omenila novo zgoščenko. V jubilejni 80. številki biltena 
KKZ pa piše, da je v sodelovanju Iniciative Slovenščina v družini in SPD „Danica“ v Šentprimožu izšla zgoščenka z basnimi, 
pripovedkami in pesmimi v šentprimškem narečju. Zgoščenko je mogoče kupiti v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri 
KKZ in društvenikih SPD „Danica“. 

• SPZ pred zamenjavo generacij. ORF, Celovec, 04.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2956904/  
Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je pred zamenjavo generacij v poslovodstvu in odboru. Ob misli na skorajšnji občni zbor 
njegove besede preveva optimizem: osebno se Janko Malle ne namerava posloviti ne od kulturnega dela, ne od SPZ. 
V knjižnem centru Haček v Celovcu je Slovenska prosvetna zveza konec novembra predstavila svoj knjižni dar 2019, skupaj z 
Društvom slovenskih pisateljev v Avstriji, ustaljena v beri knjig je literarna revija Rastje. Oba podatka, revija in knjižni center, 
sta izraz vsebinskih poudarkov dejavnosti, ki jih s pogledom na leto 2018 razčlenjuje poslovodja Slovenske prosvetne zveze 
(SPZ) Janko Malle. 
„Spoštovati odločitve mladih“ 
V času njegovega poslovodstva se je precej spremenilo. Namesto pokroviteljskega odnosa do mladih je treba spoštovati 
njihovo svobodno voljo in njihove odločitve, poudarja Malle. 
 

 
Slika: Janko Malle. Foto: ORF 
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Ob misli na gledališko, literarno in pevsko ustvarjanje mladih pa njegove besede pred skorajšnjim občnim zborom preveva 
optimizem. SPZ je pred zamenjavo generacij. Na svojem občnem zboru 14. januarja 2019 bo dokončno potrdila zamejavo. 
Sedanji poslovodja Janko Malle odhaja iz te funkcije, poudarja pa, da se ne namerava posloviti ne od kulturnega dela, ne od 
SPZ, s katero je zelo povezan. 
Na občnem zboru 14. januarja bo dokončno kot poslovodja potrjen Mitja Rovšek, doslej kooptiran član poslovodstva. 
Določitev težišč za 2019 
Od 26. do 29. decembra 2018 pa je potekalo na slovenski obali „Srečanje odbornikov in prijateljev SPZ“. Zasnovano je bilo s 
pogledom na prihajajoči občni zbor z določitvijo težišč za 2019. 

• Jug o izzivih in težavah narodne skupnosti. ORF, Celovec,  07.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957259/  
Kot novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost piše Manuel Jug v glasilu Delovne skupnosti „Avstrijske 
narodnosti v SPÖ“ o ustanovni seji in izzivih. Poudarja, da bo največja tema tednik „Novice“, ki se že nekaj časa bori za 
finančno preživetje. 
 

 
Slika: Novi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Manuel Jug. Foto: ORF 
 
Potem pa Manuel Jug omenja prizadevanja za skupno sejo sosveta in foruma za dialog pri deželni vladi, da bi razjasnili 
pristojnosti za probleme deželne vlade in zvezne vlade. 
Tudi prezadolženost nekaterih društev in organizacij omenja med izzivi ter zvišanje podpor za narodne skupnosti, saj se 
slednje že 20 let ni zgodilo, tako Jug v glasilu Delovne skupnosti "Avstrijske narodnosti v SPÖ“. 

• „Vzgoja mladih absolutna prioriteta“. ORF, Celovec, 07.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957282/  
Absolutno prednost v kulturnem življenju morata imeti kulturna in jezikovna vzgoja mladih, pojasnjuje poslovodja 
Slovenske prosvetne zveze Janko Malle. Z odborniki in prijatelji SPZ je poslovodstvo na srečanju ob slovenski obali 
določilo vsebine, hkrati pa presodilo, kaj naj bi se izboljšalo. 
V Portorožu kovali načrte 
Z ustaljenim, medtem že 67. Slovenskim plesom je uvedla Slovenska prosvetna zveza (SPZ) v novo leto. Prehoda v novo leto 
pa z odborniki in prijatelji ni pričakala prekrižanih rok. SPZ jih je od 26. do 29. decembra povabila ob slovensko obalo, kjer so 
skupno določili nekatere vsebine, hkrati pa vzeli pod drobnogled, kaj naj bi se izboljšalo. 
 

 
Slika: Janko Malle. Foto: ORF 
 
V posebni meri poslovodja SPZ Janko Malle to ugotavlja za sodelovanje z Republiko Slovenijo (RS). Izvzemši gledališki 
abonma „Pogled dlje“ in koroške kulturne dneve v Ljubljani in Mariboru, ki jih skupaj izvajata obe osrednji kulturni 
organizaciji, je po njegovi oceni sodelovanje preveč odvisno od volje posameznih ustanov in oseb. Kar manjka, je sistemsko 
urejeno sodelovanje na področju kulture z RS, poudarja. 
„Več pozornosti posvečati literaturi“ 
To je le eno izmed poglavij, o katerem so razmislili v Portorožu. En cilj je še višje število vstopnic abonmaja „Pogled dlje“. 
Več pozornosti naj bi v prihodnje bila deležna literatura, absolutno prednost v kulturnem življenju pa morata imeti kulturna 
in jezikovna vzgoja mladih, pojasnjuje Malle. 
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Na občnem zboru SPZ 14. januarja 2019 bodo še formalno potrdili smernice, začrtane z odborniki in prijatelji ob slovenski 
obali. 

• „Vprašanje Novic ostalo na mizi“. ORF, Celovec, 07.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957241/  
V sklopu bilančnih pogovorov s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem in na Štajerskem ob koncu 
starega in začetku novega leta, sklepno gostimo Susanne Weitlaner, predsednico društva Člen 7 in vodjo Pavlove hiše v 
Potrni na južnem Štajerskem. 
Dve okrogli obletnici 
Osrednji kulturni dom štajerskih Slovencev je v preteklem letu praznoval 20. obletnico obstoja, ustanovno društvo Člen 7 za 
avstrijsko Štajersko pa je praznovalo 30. jubilej delovanja. Pozitivno za Slovence na Štajerskem in medsosedske odnose je 
vsekakor bilo že peto zasedanje odbora med Slovenijo in avstrijsko Štajersko pod vodstvom zunanjega ministra Republike 
Slovenije Mira Cerarja in deželnega glavarja Hermanna Schützenhöferja (ÖVP), ki je letos bilo na avstrijskem Štajerskem. 
Tokrat pa je slovenski zunanji minister tudi uradno obiskal kulturni dom štajerskih Slovencev. 
 

 
Slika: Susanne Weitlaner. Foto: ORF 
 
Višek političnega delovanja za Slovence na Štajerskem je bilo predsedovanje sosvetu za slovensko narodno skupnost pri 
uradu zveznega kanclerja na Dunaju. S tem v zvezi je ob začetku lanskega leta prišlo do prvega zasedanja tega svetovalnega 
organa v prostorih štajerske deželne vlade. 
Susanne Weitlaner obžaluje, da ni prišlo še do zaključnega srečanja na Štajerskem ob lanski predaji mandata po rotacijskem 
principu, kakor je priznala v pogovoru za Slovenski spored ORF. 

• „Vsak učenec naj bi obiskal Mauthausen“. ORF, Celovec, 08.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957440/  
Prvi mož stranke Team Kärnten Gerhard Köfer poziva deželno vlado, da v prihodnje finančno podpre šolske ekskurzije z 
obiskom nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen. Napovedal je ustrezno pobudo v deželnem 
zboru, s katero naj bi Koroška sledila zgledu Tirolske, je zapisano v tiskovnem sporočilu. 
 

 
Slika: Prvi mož stranke Team Kärnten Gerhard Köfer poziva deželno vlado, da v prihodnje finančno podpre šolske 
ekskurzije z obiskom nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen. Foto: ORF 
 
Köfer meni, da bi moral vsak učenec oz. vsaka učenka enkrat v obdobju svojega šolanja obiskati to taborišče in spoznati 
poglavja groze v naši zgodovini. Aktivna kultura spominjanja je po besedah Köferja ključnega pomena za koroške učence. 
Predlaga, da bi denar za takšno podporo zagotovili iz proračunov različnih referatov - za izobraževanje, kulturo in 
generacije. Gledališki projekti, ki jih podpira dežela, takšnega obiska ne morejo nadomestiti, so pa pomembno dopolnilo, 
meni Gerhard Köfer iz stranke Team Kärnten. 

• Gregorič gost v kulturni oddaji Ö1. ORF, Celovec, 08.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957446/  
V kulturnem nizu „Zeit-Ton“ radijskega oddajnika Ö1 bo v torek ob 23.03 minute v žarišču glasbenik Janez Gregorič. Po 
diplomi na visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu je študiral pri maestru Abelu Carlevaru v 
Montevideu. Dodatne glasbene izkušnje je nabiral na številnih tečajih priznanih kitaristk in kitaristov. 
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Slika: Janez Gregorič je ustanovitelj in umetniški vodja mednarodne glasbene delavnice „Sonus“. Foto: ORF 
 
Janez Gregorič je ustanovitelj in umetniški vodja mednarodne glasbene delavnice „Sonus“. Kot glasbenik je tesno povezan z 
drugimi umetnostmi. Od leta 2000 naprej na večer pred Marijinim praznikom 15. avgusta poteka na gori svete Heme 
srečanje pod geslom: trivium / tri poti / drei wege, skupaj s Fabjanom Hafnerjem in Rudijem Benétikom je bil Gregorič 
spiritus rector prireditve. 
V torek zvečer bo njegovo mnogostransko ustvarjalnost predstavila urednica ORF Angelika Benke v oddaji „Zeit-Ton“ na valu 
Ö1. 

• „Pomembni partnerici“. ORF, Celovec, 08.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957464/  
Kakšna naložbena priložnost je Slovenija za Avstrijo in kako aktivni so Slovenci na avstrijskem trgu sta temi, ki jih z 
izbranimi podatki razčlenjuje Slovenska gospodarska zveza (SGZ) v poročilu na svoji spletni strani. Kakor navaja, Avstrija 
predstavlja za Slovence pomembno zunanjetrgovinsko partnerico. 
 

 
Slika: Slovenska gospodarska zveza (SGZ). Foto. ORF 
 
V Avstriji je samo lani odprlo 26 slovenskih podjetij, največ prav na Koroškem in Štajerskem. Leto poprej pa 16. 
Da je interes po širjenju na avstrijski trg velik, kaže projekt Connect SME Plus. Po zapisu SGZ se je iz Slovenije v slabem 
mesecu in pol prijavilo več kot 100 podjetij. Vsem je skupna želja po okrepitvi poslovanja v Avstriji. Prav zato so v okviru 
projekta pripravili več odprtih poslovnih srečanj, katerih udeležba je brezplačna. 

• Peca: malo snega, a dobre razmere. ORF, Celovec, 08.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957502/  
Čeprav vzdolž Karavank že dolgo ni snežilo, so razmere na smučiščih zelo dobre, poudarja upravitelj smučišča na Peci 
Franz Skuk. S pomočjo umetnega snega so na Peci ustvarili pogoje, ki omogočajo brezhibno smučanje tudi v dolini.  
 

 
Slika: S pomočjo umetnega snega so na Peci ustvarili pogoje, ki omogočajo brezhibno smučanje tudi v dolini. Foto: ORF 
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Ponekod preveč snega, drugod premalo 
V severnih in zahodnih predelih Avstrije sneženje še naprej povzroča težave. Na Štajerskem je zaradi snega od sveta 
odrezanih okoli 2.000 ljudi, ponekod so v torek zaprte šole. Najbolj kritične so razmere na Tirolskem, kjer je ponekod na 
gorah snežna odeja debelejša od treh metrov in strokovnjaki zaradi napovedanega novega sneženja pričakujejo „katastrofo, 
kar zadeva plazove“. 
Na petstopenjski lestvici je nevarnost snežnih plazov na četrti stopnji in pred koncem tedna se situacija ne bo umirila. Po 
navedbah vremenoslovcev naj bi nepretrgoma snežilo do četrtka, v gorovju naj bi zapadlo okoli meter novega snega, v nižjih 
predelih od 30 do 80 centimetrov. Nevarnost, da se drevesa zaradi teže snega in neurij podrejo na ceste, daljnovode in 
železniške proge, postaja iz dneva v dan večja. 
Na Koroškem je v preteklih dneh snežilo le v severnih predelih, v ostalem pa v naši zvezni deželi že dolgo ni bilo padavin. Kot 
kaže vremenska slika, jih vsaj v naslednji petih dneh tudi ne bo. Kljub temu v smučarskih središčih (še) niso nervozni. 
 

 
Slika: Franz Skuk. Foto: ORF 
 
 „Nimamo česa jamrati“ 
Pobeljena zimska pokrajina bi bila sicer lepa in prijetna za ozračje, ni pa nujno potrebna, da naprave kljub temu lahko 
obratujejo, pravi upravitelj smučišča na Peci Franz Skuk. Z doslejšnjim potekom zimske sezone je zelo zadovoljen, s 
pogledom na razmere v sosednjih zveznih deželah pa ugotavlja, da imajo vsi težave. Eni take, drugi pa drugačne, tako Skuk. 

• ZNP zastavil smernice za leto 2019. ORF, Celovec, 08.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957496/  
Dve tretjini članic in članov Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) sestavljajo mladi, z zadovoljstvom ugotavlja predsednik 
gremija Nanti Olip. Na zadnji seji je najvišji organ Narodnega sveta (NSKS) ovrednotil narodnostno politiko minulega leta 
in zastavil smernice za leto 2019, ko bo NSKS proslavil svojo 70-letnico obstoja. 
 

 
Slika: Dve tretjini članic in članov Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) sestavljajo mladi, z zadovoljstvom ugotavlja 
predsednik gremija Nanti Olip. Na zadnji seji je najvišji organ Narodnega sveta (NSKS) ovrednotil narodnostno politiko 
minulega leta in zastavil smernice za leto 2019, ko bo NSKS proslavil svojo 70-letnico obstoja. Foto: nsks.at 
 
Gremij ovrednotil narodnostno politiko 
Na svoji tretji seji v novi mandatni dobi se je tik pred novim letom srečal Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov (ZNP). 
Pri tem je najvišji gremij Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) ovrednotil narodnostno politiko in sploh položaj 
narodne skupnosti v minulem letu in zastavil smernice za novo leto, v katerem bo organizacija praznovala tudi svojo 70-
letnico obstoja. 
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Slika: Nanti Olip. Foto: ORF 
 
 „Nobenega resnega pogovora z vlado“ 
Prav s pogledom na ta jubilej predsednik ZNP Nanti Olip z zadovoljstvom ugotavlja, da je uspelo pridobiti celo vrsto mladih, 
ki so bili izvoljeni v ta gremij. To vliva optimizem za prihodnost. Manj optimistično pa je ZNP ocenil angažma zvezne vlade, 
pravi Olip. 

• Odobašić novi škofovski vikar v Železnem. ORF, Celovec, 09.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957780/  
Župnik Željko Odobašić je s prvim januarjem letos novi škofovski vikar v Železnem, s tem je pristojen za zadeve 
gradiščanskih Hrvatov in vodja hrvaškega oddelka v škofiji. Oddelek je pristojen za hrvaška romanja, za pripravo 
liturgičnih pripomočkov za bogoslužja v občinah, kjer živijo gradiščanski Hrvati, vse tja do prevajalskih del. 
 

 
Slika: Župnik Željko Odobašić je s prvim januarjem letos novi škofovski vikar v Železnem, s tem je pristojen za zadeve 
gradiščanskih Hrvatov in vodja hrvaškega oddelka v škofiji. Foto: ORF 
 
Urednik cerkvenega lista in strasten nogometaš 
Odobašić je po rodu Bosanec, ki je prišel pred 30 leti v Avstrijo. Je glavni urednik gradiščansko-hrvaškega cerkvenega lista 
Glasnik in strasten nogometaš. Ustanovil je prvo avstrijsko reprezentanco župnikov in leta 2005 v Železnem organiziral prvo 
nogometno evropsko prvenstvo župnikov. 

• V skrbi, „da Caritas izgubi zaupanje“. ORF, Celovec, 09.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957649/  
Letni proračun koroškega Caritasa za to leto znaša 42 milijonov evrov, stroški za oskrbo beguncev znaša le 360.000 evrov. 
„Če svobodnjaška stranka očitava dobrodelni ustanovi Caritas hlepenje po dobičku, potem me skrbi, da s tem izgubimo 
zaupanje in posledično podpore ljudi,“ poudarja direktor koroškega Caritasa Jože Marketz. 
 

 
Slika: Direktor koroškega Caritasa Jože Marketz. Foto: ORF 
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Caritas upravlja otroške vrtce, zavetišča, varstva in devet domov za ostarele. Prav zaradi obnovitve le-teh primanjkljaj v 
bilanci za leto 2018 znaša milijon evrov, ki naj bi ga pokrili z rezervami, je še dejal Marketz. Kot zelo dobro je Marketz je v 
pogovoru za časnik Kleine Zeitung ocenil sodelovanje z deželo Koroško. 

• Pri KKZ se posvečajo delu z mladino. ORF, Celovec, 09.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957713/  
Pri Krščanski kulturni zvezi bodo tudi v tem letu posvetili mnogo pozornosti delu z otroki in mladinci. Vključevanje v 
gledališke skupine in prepevanje v otroških in mladinskih zborih je več kot le konjiček, temveč je pomembno tudi iz 
narodnostnega vidika, meni tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip. 
 

 
Slika: Krščanska kulturna zveza v Celovcu. Foto: ORF 
Dolgoletne stalnice se nadaljujejo 
Absolutno prednost v kulturnem življenju morata imeti kulturna in jezikovna vzgoja mladih, je kot osrednje težišče 
delovanja Slovenske prosvetne zveze (SPZ) v pogovoru za Slovenski spored ORF izpostavil poslovodja organizacije Janko 
Malle. Tudi pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ) se zavedajo pomena, ki ga ima delo z otroki in mladinci. 
Poleg lutkovne in gledališke delavnice v Ankaranu, Tedna mladih umetnikov na Rebrci, ki bo letos na sporedu že 40., se s 
srečanjem otroških in mladinskih zborov že 40 let trudijo tudi za razvoj pevske kulture med mladimi. V soboto, 19. januarja, 
prireja KKZ v Domu prosvete v Tinjah seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov. Pa tudi vodjem odraslih zborov 
ponujajo možnost, da se izpopolnjujejo. Ta seminar je brezplačen in bo na sporedu 9. februarja, prav tako v Domu v Tinjah. 
Prijave sprejemajo pri KKZ. 
 

 
Slika: Zalka Kelih-Olip. Foto: ORF 
 
 „Stroške za seminar prevzame KKZ“ 
Iz narodnostnega vidika je prepevanje v slovenskih zborih – odraslih in mladinskih - več kot le lep konjiček, poudarja tajnica 
Krščanske kulturne zveze Zalka Kelih-Olip. 

• Tolmačenja na nürnberških procesih. ORF, Celovec, 09.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957695/  
V amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru odprli mednarodno razstavo „En proces, štirje jeziki“, ki 
predstavlja pionirje simultanega tolmačenja na nürnberških procesih. Razstavo v slovenščini, nemščini in angleščini so 
omogočili fakulteta, ter združenji AIIC in ZTKS. 
Tolmači so tudi sami doživeli grozote nacizma 
Pred petimi leti je nemška sekcija Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev (AIIC) dala pobudo za razstavo o 
tolmačih pri nürnberških procesih, kjer so po drugi svetovni vojni prevajali sojenje zločincem nacističnega režima. 
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Slika: V amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru odprli mednarodno razstavo „En proces, štirje jeziki“, ki 
predstavlja pionirje simultanega tolmačenja na nürnberških procesih. Foto: orf/sog 
 
Med tem je razstava gostovala v številnih uglednih hišah širom Evrope, sedaj pa je po pobudi Združenja konferenčnih 
tolmačev Slovenije (ZTKS) po gostovanju v Ljubljani na ogled tudi v Mariboru. Tolmačka Jana Veber je bivša predsednica 
združenja in je bila v ponedeljek na odprtju razstave. 
Nastanek tehnike simultanega tolmačenja 
Nürnberški procesi predstavljajo bistveno prelomnico 20. stoletja, saj je mednarodno pravo takrat prvič odgovorne obtožilo 
zaradi zločina proti človeštvu. Procesi proti nacističnim zločincem pa so bili tudi povod za nastanek tehnike simultanega 
tolmačenja, saj je sojenje potekalo v štirih jezikih, za kar pisno prevajanje enostavno ni bilo primerno. 
 

 
Slika: Takratni tolmači so morali tehniko razviti spontano, mnogi pa po stroki niti niso bili prevajalci, pravi univerzitetna 
asistentka za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru Aleksandra Nuč, ki ima tudi izkušnje kot predavateljica v 
Gradcu. Foto: orf/sog 
 
Takratni tolmači so morali tehniko razviti spontano, mnogi pa po stroki niti niso bili prevajalci, pravi univerzitetna asistentka 
za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru Aleksandra Nuč, ki ima tudi izkušnje kot predavateljica v Gradcu. 
Dekan Filozofske fakultete v Mariboru Božidar Kante pri razstavi vidi širšo zgodovinsko izročilo nürnberških procesov, ki 
ponazarjajo, kakšne so lahko posledice sovražnega govora. 
Razstava o pionirjih tolmačenja v amfiteatru Filozofske fakultete v Mariboru, ki bo na ogled do konca meseca marca, je 
namenjena tudi širši javnosti. Predstojnik oddelka za prevodoslovje Simon Zupan pa na ogled razstave prav posebej vabi 
tudi učitelje in dijake. 

• Nova spletna stran Kvinteta Smrtnik. ORF, Celovec, 09.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957681/  
Kvintet bratov Smrtnik ima novo spletno stran. Na povezavi www.smrtnik.at najdete med drugim aktualne novice in vse 
informacije o zgodovini, zasedbi in nastopih Smrtnikovih fantov. Lani oktobra je kvintet predstavil novo zgoščenko. 
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Slika: Kvintet bratov Smrtnik. Foto: smrtnik.at 
 
Na prenovljeni spletni strani Kvinteta bratov Smrtnik najdete tudi spletno trgovino z vsemi zvočnimi produkcijami. 

• Za spoštovanje človekovih pravic. ORF, Celovec, 10.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957879/  
Turkizno-modra zvezna vlada je tarča demonstracij, ki jih na Koroškem enkrat mesečno organizirajo politično aktivni 
posamezniki. V vlogi deželne govornice komunistične stranke (KPA) podpira Bettina Pirker ljudi, ki opozarjajo na 
spoštovanje človekovih pravic in povzdiguje svoj glas za tiste, ki da jih vladajoči ne slišijo. 
 

 
Slika: V vlogi deželne govornice komunistične stranke (KPA) podpira Bettina Pirker ljudi, ki opozarjajo na spoštovanje 
človekovih pravic in povzdiguje svoj glas za tiste, ki da jih vladajoči ne slišijo. Foto: ORF 
 
Četrtkova demonstracija z novoletnim sporočilom 
Naslednja četrtkova demonstracija bo na sporedu 10. januarja 2019. Cilj bo sedež ljudske stranke (ÖVP), kjer bo predaja 
novoletnega sporočila. Protestniki se bodo zbrali ob 18. uri pri možičku Vrbskega jezera med Novim in Starim trgom. 

• Kaiser predseduje konferenci glavarjev. ORF, Celovec, 10.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957880/  
Koroška bo do junija predsedovala konferenci deželnih glavarjev. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je v sredo v Celovcu 
prevzel predsedstvo od deželnega glavarja Gradiščanske Hansa Niessla (SPÖ). Kaiser je kot izziv naslednjega polletja 
omenil brexit. Koroška da izvaža blago v vrednosti 67 milijonov evrov v Veliko Britanijo. 
 

 
Slika: Koroška bo do junija predsedovala konferenci deželnih glavarjev. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je v sredo v 
Celovcu prevzel predsedstvo od deželnega glavarja Gradiščanske Hansa Niessla (SPÖ). Foto: ORF 
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Kaiser se je tudi zahvalil ostalim zveznim deželam za njihovo solidarnost pri rešitvi Koroške pred grozečo insolvenco zaradi 
zadeve Hypo/Heta. 
Župan Appe predsednik zveznega sveta 
Tudi še drugo zamenjavo so obeležili na slavju: boroveljski župan Ingo Appe (SPÖ) je novi predsednik zveznega sveta. Kakor 
piše deželna tiskovna služba, so se slavja v dvorani zrcal na sedežu deželne vlade udeležili tudi predstavniki koroških 
Slovencev. 

• V presoji jezikovna politika 2019-2023. ORF, Celovec, 10.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2957894/  
Na slovenskem prosvetnem ministrstvu poteka v četrtek javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno 
politiko 2019-2023. Osnutek dokumenta, ki začrtuje smernice za jezikovno-politične odločitve in ukrepe, je bil v javni 
razpravi novembra in decembra, zdaj pa se bodo o njem izrekli številni strokovnjaki. 
 

 
Slika: Na slovenskem prosvetnem ministrstvu poteka v četrtek javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno 
politiko 2019-2023. Foto: ORF 
 
Glavna vsebinska poudarka novega programa za naslednje petletno obdobje sta po besedah vodje službe za slovenski jezik 
na ministrstvu Simone Bergoč v grobem dva: „Po eni strani je to jezikovno znanje, torej vsi tisti ukrepi, ki prispevajo k 
izboljšanju znanja slovenščine in s tem izboljšanju potencialov ljudi tako na profesionalnem kot zasebnem področju“. 
Veliko pozornost da namenjajo tudi tujim jezikom in maternim jezikom govorcev, katerih materni jezik ni slovenščina. 
„Poseben status imajo v dokumentu ranljive skupine govorcev, torej tisti, ki se morajo zaradi različnih razlogov 
sporazumevati na prilagojene načine“, je navedla Simona Bergoč. 
Drugi večji poudarek je na jezikovni opremljenosti: „Torej na zagotavljanju aktualnih jezikovnih priročnikov za slovenski 
jezik, s pomočjo katerih si govorci pomagajo v primeru težav, ter različnih tehnologijah in orodjih, ki so v današnjem času 
nujni za življenje jezika v digitalnem okolju.“ 

• Znani so Prešernovi nagrajenci. ORF, Celovec, 10.01.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2958032/  
Prešernovi nagradi za življenjsko delo letos prejmeta kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov ter režiser Filip 
Robar Dorin. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa so tokrat Jure Jakob, Martina Batič, Tomaž Svete, Maruša Majer, 
Dušan Kastelic ter Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva. 
„Neverjeten smisel za detajl in celoto“ 
Letošnja velika Prešernova nagrajenka Bjanka Adžić Ursulov je kot kostumografka odlična poznavalka zgodovinskih slogov in 
se z njimi zlahka poigrava, prav tako se inovativno poigrava z materiali ter ima neverjeten smisel za detajl in celoto. „Njena 
kostumografija je zmeraj v funkciji psihologije dramskih oseb in odrskega dogajanja,“ med drugim piše v utemeljitvi. Zelo 
aktivna je tudi kot scenografka in velja za vrhunsko ambasadorko slovenskega gledališča v tujini. 
Prešernovo nagrado za življenjsko delo letos prejme tudi režiser in scenarist Filip Robar Dorin. „Angažiran avtor, ki razgrne 
vso kompleksnost obravnavane snovi in pri tem ne skriva svojega stališča,“ piše v utemeljitvi. Njegova odlika je igrano 
dokumentarna forma, ki predstavlja sintezo neumišljenega in umišljenega filma, ki želi „izvleči resnico“. Pri svojem delu je 
Robar Dorin podpiral mlade, še neuveljavljene režiserje, se zavzemal za razvoj scenaristike ter spodbujal razvoj kreativnega 
dokumentarnega filma. 
Nagrajencev Prešernovega sklada je tudi letos šest. Jure Jakob prejme nagrado Prešernovega sklada za svojo peto pesniško 
zbirko za odrasle Lakota (LUD Literatura), zborovska dirigentka Martina Batič za poustvarjalne dosežke v minulih treh letih, 
skladatelj Tomaž Svete za Koncert za dve violini in godala ter operi Ada in Antigona. 
Tako imenovane male Prešernove nagrade prejmejo še igralka Maruša Majer za vlogo v filmu Ivan v režiji Janeza Burgerja 
ter za več drugih vlog, ustvarjenih v zadnjih treh letih, ustvarjalec animiranih filmov Dušan Kastelic za kratki film Celica ter 
arhitekta Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva iz biroja Dekleva Gregorič arhitekti za dosežke zadnjih treh let. 
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Slika: Znani so Prešernovi nagrajenci.  Prešernovi nagradi za življenjsko delo letos prejmeta kostumografka in scenografka 
Bjanka Adžić Ursulov ter režiser Filip Robar Dorin. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa so tokrat Jure Jakob, 
Martina Batič, Tomaž Svete, Maruša Majer, Dušan Kastelic ter Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva. Foto: sta.si  
 
„Ustvarjalnost primerljiva s svetovnimi produkcijami“ 
Ob razglasitvi nagrajencev v četrtek v Kinodvoru je minister za kulturo Dejan Prešiček poudaril, da je slovenska kulturna 
ustvarjalnost primerljiva s svetovnimi produkcijami. Se pa zaveda, da pogoji za ustvarjalce v Sloveniji „niso na ravni, na 
kateri bi morali biti“, zato se bo zavzemal, da bi to v tem mandatu izboljšali. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bodo 
proračunska sredstva za kulturo povečala in da bodo v naslednjih mesecih uredili zaslužne pokojnine za kulturnike. 
Kultura v družbi po ministrovih besedah v današnjem hitro spreminjajočem se svetu spet dobiva tisto vlogo, kot jo je imela 
do osamosvojitve, ko se je z njo ohranjal jezik in se je krepila kulturna zavest. Kultura in kulturniki nas spodbujajo, „da se 
včasih malo ustavimo, da razmislimo o družbi, o njenem razvoju in o samem sebi“, je dejal in ob tem izpostavil tudi pomen 
Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, ki opominjajo na uspehe kulturnikov, „ki jih včasih v poplavi 
vsakodnevnih novic prezremo“. 
Kot je povedal predsednik upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer, UO letos deluje v skladu z 
novim zakonom o Prešernovi nagradi. Tako je letos prvič namesto štirih strokovnih komisij, ki UO predlagajo kandidate za 
nagrade, delovalo šest komisij. S tem so bile razbremenjene nekatere strokovne komisije oz. umetnostna področja, 
predvsem scenske in likovna umetnost, kjer so v minulih letih nekatera manj popularna področja zelo težko in redko prišla 
na mizo UO. 
Po Möderndorferjevih besedah zdaj delujeta novi strokovni komisiji za avdiovizualno umetnosti ter za oblikovanje in 
arhitekturo, s tem pa je vpogled v umetniške dosežke vseh umetniških področij bolj pregleden in UO Prešernovega sklada 
tako dobi v obravnavo tudi predloge za nagrado za umetnostne zvrsti, ki so v preteklosti zaradi manjšega števila strokovnih 
komisij izpadle. 
Pomembna novost po njegovih besedah je tudi odločitev UO, da poskušajo vsako leto članstvo v strokovnih komisijah, ki 
imajo po sedem članov, osvežiti z novimi strokovnjaki. Na ta način se osveži tudi pogled na dosežke za določene umetniško 
področje in s tem dobijo večjo možnosti za nagrado tudi tisti umetniki, ki so bili zanjo predlagani večkrat in ki so izpadli. Tudi 
strokovne komisije izkazujejo svoj estetski okus, če pa se njihovi člani vsako leto nekoliko zamenjajo, se lahko odprejo tudi 
novi pogledi na umetnike in umetnostne prakse, je povedal Möderndorfer. 
Kot je še dodal, si je UO v minulem letu v mandatu prejšnje vlade prizadeval, da bi se nagrade Prešernovega sklada 
upoštevale pri dodatkih k pokojninam, a neuspešno. Novi minister pa ima po mnenju UO večji posluh tudi za to 
problematiko, saj je ta zakon v pripravi. 
Nagrade bodo tradicionalno podelili 7. februarja, na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem 
dnevu. Kulturni program proslave bosta ustvarila režiserja Martin Srebotnjak in Metod Pevec. Kot je povedal Srebotnjak, bo 
proslava zasnovana bolj filmsko oziroma avdiovizualno v dialogu s Prešernom. Njegov lik bodo popeljali tudi med ljudi, na 
ulice in v nakupovalna središča. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč.  Kako naj Slovenec sede v parlament z manj sedeži : Italija - predlog o zmanjšanju števila 
parlamentarcev je izziv za slovensko manjšino. Primorski dnevnik, št. 3 (4. jan. 2019), str. 2 

•  »Ničesar ne želimo vsiljevati: predlagamo ustreznejše rešitve" : Trst - delovanje Centralnega urada za slovenski 
jezik / Laura Sgubin, Tanja Sternad, Erika Hrovatin in Fedra Paclich ; Jaruška Majovski. Primorski dnevnik, št. 3 (4. 
jan. 2019), str. 3. 

• Začenja se vpisovanje za novo šolsko leto: FJK – od jutri do 31. januarja 2019. Primorski dnevnik, št. 5 (6. jan. 
2019), str. 3 



• Istočasna objava intervjuja s Puigdemontom v 15 dnevnikih odraz uspešnega sodelovanja : v Bratislavi je zasedal 
odbor zveze manjšinskih dnevnikov MIDAS. Članek vsebuje: Številni manjšinski dnevniki se srečujejo s finančnimi 
težavami. Primorski dnevnik, št. 3 (4. jan. 2019), str. 3 

• Povezujejo celih 50 let: Števerjan – jubilej vaškega lista. Primorski dnevnik, št. 5 (6. jan. 2019), str. 16 

• (mm) Dežele na ustavno sodišče proti zakonu o varnosti: Italija – štiri dežele vložile pritožbo zaradi poseganja 
države v njihove pristojnosti. Primorski dnevnik, št. 6 (8. jan. 2019), str. 2 

• (NM) »To je bitka za življenje naših ljudi in naše zemlje. Izplača se, da jo bijemo prav do konca!«: Čedad – 
tradicionalni Dan emigranta. Primorski dnevnik, št. 6 (8. jan. 2019), str. 4 

• Katja Munih. »Čigav« pa je Laščak?: Nova Gorica – italijanska pobuda o prenosu posmrtnih ostankov v Gorico. 
Primorski dnevnik, št. 6 (8. jan. 2019), str. 14 

• Ivan Žerjal. Velika pridobitev za šolo in skupnost: S. Jakob – na OŠ Josipa Ribičiča že tretje leto deluje dopolnilna 
šolska služba SIS. Primorski dnevnik, št. 7 (9. jan. 2019), str. 7 

• Poljanka Dolhar. »Ljudi uprizarjamo kot spake«: Slovensko stalno gledališče – v petek premiera Kralja na 
Betajnovi. Primorski dnevnik, št. 7 (9. jan. 2019), str. 11 

• Sandor Tence: Južni Tirolci bodo ohranili dosedanje tri senatorje: Bocen – zmanjšanje števila parlamentarcev. 
Primorski dnevnik, št. 8 (10. jan. 2019), str. 3 

• Sanela Čoralić. Ne počuti se politično šibkejšega, ne živi od politike: naš intervju – naš župan Roberto di Piazza na 
polovici mandata. Primorski dnevnik, št. 8 (10. jan. 2019), str. 4 

• Ivan Žerjal. Kaj pa, če so poboj pri Jamendolu zagrešili vrinjenci?: Trst – V Novinarskem krožku predstavili knjigo 
Claudie Cernigoi Operazione Plutone. Primorski dnevnik, št. 8 (10. jan. 2019), str. 6 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Ka je biu Kühar za Gorenji Senik je biu Markovič za Števanovce. Marijana Sukič. Foto: K. Holec. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 2 

Spominsko tablo postavili gospaudi Markoviči 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
30. decembra, na zadnjo lansko nedelo – bila je nedela Svete družine – se je napunila lejpa števanovska cerkev, vej so 
pa zvün domanji (Števanovci, Andovci, Verica) vernikov prišli lidgé iz Sakalauvec pa eške z Gorenjoga Senika tö. Zdaj so vse 
naše vesnice v ednoj fari, gnauksvejta, tistoga časa, gda je gospaud Lajoš Markovič slüžo v Števanovci, je bila tau svoja fara, 
samostojna župnija. Vcuj so slišale eške vesnice Andovci, Verica, Sakalauvci pa en čas Slovenska ves tö. Po vsej tej vasnicaj 
se eške gnes radi spominajo gospauda Markoviča, steri je 46 lejt slüžo v Števanovci Baugi pa svojim vernikom. Istina, ka je 
on nej Slovenec biu, biu je gradiščanski Hrvat, naraudo se je blüzi Kermedina v vesi Felsőberkifalu, dapa med našimi verniki 
se je navčo slovenski pa je vse do svoje smrti mešüvo, zdavo pa pokapo v našoj domanjoj rejči. Tau rejč je nüco pri  
veronavuki (katekizmuši) tö, s tejn je dosta pomago pri tom, ka se je domanja slovenska rejč ohranila, ka je gorostala. 
 

 
Slika: Spominska tabla gospaudi Markoviči. Foto: K. Holec 
 
1935. leta je prišo v Števanovce, dvej leti je slüžo kak kaplan, potistom pa kak župnik vse do svoje smrti, do leta 1981. V tisti 
časaj je eške nej bilau busov med vasnicami  zatok je gospod Markovič najprva pejški ojdo v druge vesnice, prejk po gauški 
je  eške med kednom ojdo v Sakalauvce pa v Slovensko ves, če je lagvo vrejmen bilau, je spau pri Lučarini. Kesnej ga je 
kantor Röfcin Jenek (Oreovecz Jenő) vozo z motorbiciklinom, dapa meše je nikdar nej zamüdo. Dosta mlajšov je pripravo za 
prvo spauved pa za potrdjavanje (birmo). Biu je skromen (szerény), zatok so ga verniki poštüvali pa radi meli. 
»Delaven, skromen, prijazen, vesel,// besedo slovensko je v srcu imel,« piše na tabli, stero je v cerkvi dala postaviti 
števanovska slovenska samouprava, pri tom nji je finančno pomagala Državna slovenska samouprava. Spominsko tablo so 
blagoslovili v okviri püšpekove meše, stero je darüvo sombotelski škof dr. János Székely, z njim so mašüvali generalni vikar 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf


murskosoboške škofije Lojze Kozar, domanji župnik Tibor Tóth, dolenski župnik Vili Hribernik pa markovski gospaud Dejan 
Horvat. 
 

 
Slika: Škof János Székely je slüžo mešo v slovenskom geziki. Foto: K. Holec 
 
Pred blagoslovitvijo spominske plošče se je na gospauda Markoviča spominal generalni vikar Lojze Kozar, steri je v 
katoliškom kalendari soboške püšpekije zisko, ka so pisali o gospaudi Markoviči njegvi stric msgr. Alojzij Kozar. Kak so pravli, 
večkrat so poudarili, ka je biu Kühar za Gorenji Senik, je biu Markovič za Števanovce. (Dapa v senci gospauda Kühara smo 
nikak pozabili na gospauda Markoviča, zatok je za pohvaliti, ka se je naš kolega Karči Holec, steri je ovak predsednik 
slovenske samouprave v Andovci, spaumno gospauda Markoviča, dau pobudo za spominsko tablo, zisko njegvi kejp, vej pa 
na sombotelski škofiji so nej najšli njegvoga kejpa.) 
 

 
Slika: Med verniki so pozdravili slovensko zagovornico Eriko Köleš Kiss pa predsednika DSS Martina Ropoša. Foto: K. 
Holec 
 
Gospaud škof János Székely je v svoji pridgi gučo o tom, ka vöra vküperdrži držine pa skupnosti tö, zatok je župnik Markovič 
dosta napravo za tau, ka naj gorostanejo Slovenci na Vogrskom, naj gučijo svojo rejč pa poštüvajo svojo kulturo. Pa naj 
ohranijo svojo vöro. Pravo je edno lejpo peldo tö: prej so kinejzerskoga cesara gnauk pitali, ka je potrejbno k taumi, ka 
bi leko bojno daubo. Cesar je pravo, ka pükše, gesti pa vöra naroda. Če bi prej mogo od toga dvej stvari tadati, bi dau pükše 
pa gesti, ostala bi ma vöra naroda, ka brezi vöre se nika ne da napraviti. Zatok, ka je bila nedela Svete držine, je večkrat 
pravo, ka vöra je trno fontoška v držini. Prej tista držina je srečna, v steroj dva tak živeta, ka tretjoga med sebe pistita. Ta 
tretji je Baug, steri pomaga rejšiti probleme pa nevole v držini. Gospaud škof je pred blagoslovom posvečo kejp blajženoga 
Jánosa Brennera tö. 
 



 
Slika: Cerkveni pesmarge iz Števanovec pa Senika s püšpekom pa župniki. Foto: K. Holec 
 
Pred končnim blagoslovom se je püšpeki zahvalila pa o živlenji gospauda Markoviča gučala Agica Holec, predsednica 
slovenske samouprave v Števanovci. Pri svetoj meši sta spejvala badva cerkvena zbora, števanovski pa senički. Vodo nji je 
kantor Gábor Sebestyén, steri je pri prečiščavanji vküper s Ferencom Sütőnom popejvo solo. 
 
 
 

 
Slika: Po svetoj meši pri grobi pokojnoga župnika. Foto: K. Holec 
 
Po meši so škof, župniki pa verniki šli do groba pokojnoga župnika Lajosa Markoviča in vküper molili pa spejvali zanga. 

• Priznanje Občine Monošter Porabskoj Slovenki v Trauščaj. Klara Fodor. Foto: F. Korpič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf 
Na konci leta Občina Monošter že tü doudja lejta deli vö večfele priznanj, odlikovanj varaški lidam, steri doudji čas z dobre 
vaule delajo, se tröjdijo, dosta vse včinijo za domanji narod. 12. decembra, na zadnjom djilejši varaške samouprave, je 
župan Gábor Huszár podelijo ČASTNO DIPLOMO OBČINE MONOŠTER našoj Porabskoj Slovenki Margiti Korpič iz Traušča. S 
tejm se je samouprava zahvalila za njeno večdesetlétno delo za Monošter, stero je z velko brigov, redno, z döjše pa s srca  
pravlala. O tejm so zvekšoma samo tisti vedli, steri so se o tejm odlaučili, svetniki Varaša. Če mi je Margit neni že zavöjpala 
pa me pozvala s tau novicov brezi toga, ka bi se hvalila, si je ona tü zaslöjžila, aj se tau na vekše leko zvej med nami, 
Slovenci. 
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Slika: Častna diploma za delo v Trauščaj. Foto: F. Korpič 
 
 

 
Slika: Margit Korpič je priznanje prejkvzela z rauk župana na djilejši varaške samouprave. Foto: F. Korpič 
 
- Margit neni, škoda, ka so tau priznanje nej dali prejk na kakšnom vekšom svetki v Varaši ali v Trauščaj, ka nas malo vej o 
tejm. 
»Dja sam tü nika nej vejdla, gda smo 9. decembra v Traušča meli Den starcov, te je žüpan Huszár Gábor pozdravo svetek s 
tejm, ka je toma že 25 lejt, ka smo v Traušča posaba začnili svetéjti svoje starejše lidí. Posaba se je zahvalo za pomauč pa je 
zvöjn méne podarijo tisti šest žensk, stere so meni skaus na pomauč bile. Te je pravo, ka prej Margit neni tü ne vejo, ka 
drüdji keden morajo pridti na djilejš samouprave zatok, ka njim taum prejk damo priznanje za njivo 25-letno delo. Dja sam 
samo z bejlim gledala, če je tau zdaj istina ali nej. No, pa té so me rejsan pozvali 12. decembra, gda so mi priznali tau 25-
letno delo za starce pa, ka sam 17 lejt predstavnica/képviselő tü v tau tali Varaša. Človek nikdar ne misli na tau, gda dela, ka 
zatau kaj dobéj, depa, gda so mi prejk dali, mi je zatok trno-trno dobro spadnilo.« 
- Kak se začnilo pred 25. lejti? 
»Gda smo tau začnili 1993. leta, je eške Bauer Karči béjo žüpan, on je tau tak nakano, aj tau bau. Sprvoga smo v Varaši v 
kulturnom daumi prišli vküp, ka smo doma v Trauščaj nej meli mesta. Pa gda so tau nauvo faro zidali v Trauščaj, té je žüpan 
Bauer tašo velko mesto, ižo dau vönaprajti v njej, kama dosta lüstva leko nota préjde. Tak mamo mesto doma od 2001. leta 
na fari, tau je sploj dobro. Tisto leta, gda smo začnili svetéjti starce, té sam dja mlade penzioniste gora ziskala, steri so z 
ménov stari biléj navekše, koga so stariške taum sejdli kak moji. Baugale so me pa te šest žensk je prejk 25 lejt vküper delalo 
z menov. Trno dosta so mi pomagale, kakoli se nji proso, furt so one pekle pa tau vse šenki.« 
- Kak so se dali penzionisti pozvati na začetki? 
»Najprvim nas je samo 87 lüstva bilau. Naletja smo ji vküper sprajli zatoga volo, ka dja dugo töj živem, vsakšoga poznam. 
Na varaškoj občini smo prosili lišto, sto so vse v penziji pa njim pozvanje vsakšo leto vsikdar vöznosimo. S srca radi so prišli, 
ka so naigri bili, drügo pa, ka starci, steri v Traušča živemo, smo nikdar nika nej meli posaba, samo so varaštji meli. Tak, 
ka so eštje bole prišli, kak zdaj. Zdaj nas že 340 löjdi djé, ka smo prejk šestdeset lejt stari, na žalost.« 
- Kakšne programe ste njim pripravlali? 
»Sprvoga smo muzikante tü furt meli, trno so se veselili pa dosta plesali. Depa gda smo dola prišli na faro, zaman smo 
meli tadale muzikanta, več so nej plesali, ka tau je prej fara pa oni tam nedo plesali, ka se razmej. Te smo se tak odlaučili, ka 
namesto muzikanta več pevcov pozovemo, vsakšo leto drüdje pa poznane. Po programi ji furt pogostéjmo z večerdjov, 
lepau si pripovejdajo, kaulek péte vöre pa déjo domau, ka je že kmica. Ka je najprvo srečanje bilau, sprvoga gvüšno ka je 



strašno lejpo bilau, gda si tak nazaj brodim pa tjejpe gledam. Tak veselo je bilau, tak so plesali, najbola moram pohvaliti Čer 
Teri nenina, oni so bili najprvi, ka so plesali, té že vsakši za njimi üšo.« 
- Ka za svetešnjoga programa ste meli zdaj na slejdnjom srečanji? 
„Németh Eszter, lerenca na glasbenoj šauli (zdaj že ravnateljica tü), ona je z domanjimi mlajši. V Trauščaj ma mlašeči pevski 
zbor, najprvim so oni popejvali, potistim so pa vözraščeni domanji pevci božične pesmi popejvali. Tak lepau se njim pršikalo, 
so tak radi bili starci njim. Bili so, steri so djaukali, ka ta Eszter ka leko napravi s tejmi mlajši. Eszteri se leko dosta-dosta 
zahvalimo posaba, ka je prejk 25 lejt furt z nami bila, nam pomagala.«  
- Če ste že leko v tistoj lejpoj fari, gospaud plebanoš tü z vami svetijo? 
»Oni so vsakšoma mala taum, tau se tak šika, ka obadva gospauda, kaplana tü furt pozovemo pozovemo. Oni voždjejo tretjo 
svejčo na vejnci, trno radi so bili, ka so mlajši taši lejpi program meli, najbole pa tistoma, ka je Eszter oblöjbila, ka na sveti 
post 24. Decembra naše mlajše nota navči betlehem (božični koledniki). 
- Gnesden se lüstvo vsebola težko da pozvati kam, kak ste vi s svojimi penzionisti? 
»Najbole je tau, ka trno dosta starejši lidi je, više 75 lejt je kaulek 200, dosta ji je betežno, že nikam nedejo. Šest starcov 
mamo prejk devetdeset lejt, tistim smo pa dar nesli domau pa se z njimi lepau pogučavali. Najbole mladi penzionisti, tisti 
med 60-70 lejt pridejo. Zdaj so bili, steri so prvo paut bili, gda so domau šli, so staukrat zahvalili, v kakšno lejpo mesto so 
prišli, ka vse lejpoga so vidli. Človeka tau veseli, ka döjn pridejo.« 
- Margit neni, ka ti zvöjn toga dela dosta pomagaš nam, slovenskim penzionistom, v več mejstaj spejvat odiš, v cerki 
pomagaš, pri tejm so ti gvüšno na velko na pomauč domanji tü, tak mauž Feri bači kak sin Feri, ka nej? 
»Tau istina, ka mena sin trno dosta pomaga, dosta vse napravi. Mauž namé do lajnskoga leta v gradec (vrt) nej pöjsto. Dja 
sam vsikdar samo té leko üšla v gradec, gda sam sadéjla, sejala pa gda sam pauv dola brala. Depa Baug ma je zdaj, tau leto 
več nej dopöjsto, žalostno je, ka ne more tak odti, kak bi on sto, depa Baug je meni tašo zdravdje dau, ka sem tau delo tü 
leko taoprajla.« 
- Margit neni, ka si želiš za naprej? 
»Najprvim zdravdje aj mam pa telko mauči, ka mo mladim eške leko pomagala pri taum deli, ka mi v majuša dola prteče 
mandat. Pa aj za našo dröjštvo porabski slovenski penzionistov z vami vred vküper leko delam v tej štiri lejtaj, ka smo si 
oblöjbili. Potistim toga mo pa vidli, če nam Buag zdravdje dá, pa mo mogli tadale delati, tau dröjštvo ne njam tá. Pa za 
cerkev gospaudi moram pomagati dočas varaško cerkev gora ne ponauvijo, ka sam se za tau delo podpisala ministrstvi, 
od steroga smo dobili pejneze. Vej mo vidla, če mo zdravdje mejla, te zatok tau dvaujo ne pistéjm. Drügo pa vse pistim, ka 
doma aj tü baudem, ka človek nikdar ne vej, ka se doma zgodi. Letos, leko povejm, ka eške kak tak, kleta pa sto vej.« 
Margit neni, s tejm člankom ti želéjm tau tü, aj ti drügo našo lüstvo tü leko s toploga srca čestita za tau priznanje pa 
Baug plati za vse tvoje tröjde. 
»Téba tü Baug plati, ka si nej pozabila namé. Velko veseldje je tau, ka človek tašno priznanje dobéj. Tau je že tretjo, tau 
je bilau zdaj najvekšo. Človek je veseli, ka nej zaman delo, nej se zaman tröjdo, ka so mojo delo cenili. Baug plati Občini 
Monošter pa vsejm, steri so mi skaus pomagali!« 

• Duga paut - po poštijaj ino cajtaj. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. januarja 
2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
Z našimi novinami ste leko v roké vzeli najnovejši knjižni dar Slovenske zveze, na šteraj knigaj piše »Stric Geza gre v Zaturce 
– Geza bači dé v Zaturce«. Na črno- bejlom kejpi pod naslovom vidite vausko poštijo, štera po neskončnoj raveni pela nikam 
daleč pod oblake. Fotografija je simbolična: stric pisatela Štefana Kardoša Geza Bačič se v kratkom romani pela v malo 
ukrajinsko vesnico Zaturce, zmejs pa se pela nazaj v cajte pred stau lejtami, gda je v krajini Galicija divdjala prva svetovna 
bojna. Pela se nazaj k svojoma staroma oči Petri Kutoši, doma z gorički Križevec, šteri je biu tam daleč pod Karpatami 
ranjen od rusoške krugle pa zavolo toga poslan nazaj v domanjo krajino v špitale. Geza bači se pela z malim busom, šteri je 
puni najgir pautnikov, žlatov Petra Kutoša pa ništerni padašov slavistov, pred auknami se naglo nimo pelajo krajine 
Prekmurja, Vogrske pa Ukrajine. Geza bači má za vsikši varaš edno pripovejst, med varaši pa čüjemo od njega vesele 
anekdote ali žalostne slovenske ino vogrske pesmi. 
 

 
Slika: Knjižni dar Slovenske zveze: Štefan Kardoš:  »Stric Geza gre v Zaturce – Geza bači dé v Zaturce«. Foto: Porabje 
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Paut sploj dosta znamenüje za Geza bačina, šteroma je stari oča Peter – pradejdek (dédpapa) avtora Štefana Kardoša – v 
mlašeči lejtaj dosta pripovejdo o fronti, gde je človek človöki vuk biu, gde bi avstroogrski sodacke Rusam najraj gutanje 
z zobami prejkvgriznili. Glavna peršona kratkoga romana je prava enciklopedija, o prvoj bojni ino fronti, gde se je bílo največ 
sodakov s Slovenske krajine (gnešnjoga Prekmurja ino Porabja), vej skoro vse. 
Nauve knige Štefana Kardoša, šteri je za svoj roman »Rizling polka« leta 2007 daubo prestižno literarno nagrado »kresnik«,  
pa so nej samo prausen potopis. Če rejsan se je tau potüvanje v Ukrajino v istini zgodilo, ne štemo samo od realnosti. 
V pripovejdanje se nutsmeknejo senjski kejpi, šteri so za bralca ranč tak glavni kak liki istinski. »Senje so dostakrat bole žive 
od istine. Depa istina je tö včási bole slična senjam kak sama sebi,« štemo miseu Kardoša, šteri nas s pomočjauv - že skoro 
pozableni - galicijski pisatelov večkrat odpela v špajsne, s čistov glavauv nej razméne svejte. »Čütenje momenta, gda 
gorprideš, ka si prejkstaupo grajnco med tem svejtom ino tistov sferov, drügim časom, ne moreš dojspisati z rečami ... vsakši 
Križevčar, šteri je gda staupo na zavečo slejd, vej, od koj gučim ...« leko štemo indrik v romani.  
Motiv »zaveče slejdi« smo spoznali že v Kardošovom romani z gnakim naslovom, šteroga smo porabski bralci leko šteli leta 
2012 kak knjižni dar Slovenske zveze za tisto leto. V nauvi knigaj pa nas eške edna drüga stvarina furt straši: »smrtelni ftič« 
se vsikdar pokaže na tisti talaj romana romana, gde se more nika mujs zgoditi. (Zaman je naučno ftico gdasvejta z meklauv 
tazagnala babica Rozalija.) 
Kratki roman »Geza bači se pela v Zaturce« je lejpo pa zanimivo štenjé za vse tiste, šteri se kočkaj malo brigajo za prvo 
svetovno bojno (končala se je djenau pred stau lejtami) ali se jim je povüdo štiluš pisanja Štefana Kardoša. 
Dobre knige pa nega brezi vekši ali menjši obratov: če preštéte roman, leko zvejte, zakoj je drüga glavna peršona, pisatel 
sam začno švicati, gda je med potjauv na svoj mobilni telefon daubo kratko pismo z dalečnjoga Maribora. Ka je bilau 
napisano v tom kratkom sporočili, pa zakoj je skor na glavau obrnaulo cejlo paut na nekdešnje bojišče, leko zvejte med 
štenjom. 
Vüpam, ka te nauvi roman Štefana Kardoša šteli s takšim veseldjom, kak liki sem ga ge dojobračo v našo domanjo  
porabsko rejč. 

• Neka je klonckalo v glavej. Silva Eöry. Kejpi: osebni arhiv Vesne Radovanovič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
Vesna Radovanovič – knjižničarka, pravljičarka in mladinska pisateljica 
Vesno Radovanovič v Porabji dosta lüstva pozna, sploj tisti, steri radi odite na pravljične večere, stere v okviri projekta 
Obujamo dediščino pripravla Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, v steroj je naša sogovornica tüdi zaposlena.  
 

 
Slika: Vesna je do zdaj napisala že 14 knjig. Foto: Osebni arhiv Vesne Radovanovič 
 
Prvo jo pitam, če se ške spaumni, gda je prvič bila v Porabji. In tak pravi: »Gda sam bila ške dete, smo z očom in materjo 
gnauk šli na Češko. Gda smo se pelali domau, smo zabloudili in smo se do Porabja pripelali. Prišli smo do tistoga tala, ka 
je biu pikaški draut, tak ka nas je vse straj bilou. Prva kak bi do nas prišli sodaki, smo se na poštiji obrnauli, tak ka se je nika 
lagvoga nej zgoudilo. Nači pa je moj najlepši spomin tisti, gda smo z mladinskimi pisateli, steri so bili v Soboti na srečanji 
Oko besede, gnauk šli na izlet v Porabje. Trno lepau je bilou, visiki sneg je biu in spaumnim se, ka smo sekejpali pred  
gorenjeseniško cerkvijo. Z nami je biu tüdi zdaj že pokojni Dane Zajc. Šli smo tüdi v restavracijo Lipa, gé smo meli obed. Zajc 
je na gor na gesti dau Erős Pisto, pa je ške mene napelo v tau. Skor sam ta spadnola, ka sam nej vajena tak močnoga 
gestija.« 
Malo pred koncom preminaučoga leta je biu na slovenskon Generalnom konzulati v Monoštri že peti pravljični večer: 
»Morem prajti, ka sama že sedem lejt odim z mariborsko knjižnico po cejloj Sloveniji in pripovejdam pravljice, in tau furt v 
prekmurskom geziki. V Porabji pa mi je do zdaj najbole fajn bilau te, gda smo meli prvi pravljični večer, v Hiši djabok 
na Gorenjom Seniki.« 
Vesna Radovanovič pravljice ne šte doj s papera, liki se jih navči na pamet: »Včasi mi kakšna dugo néde v glavau in se jo 
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morem dugo včiti. Prvivi dvej leti, gda sam jih začnila pripopvedati, me je bilou trno straj. Gnauk se mi je v Celji zgaudilo, ka 
sam eno rejč naaupek povedala in se mi je vse stavilo. Že sam mislila, ka mo mogla doj z odra titi, pa so te na srečo rejči 
nazaj prišle v mojo glavau. Meni se je vidlo, kak če bi deset minut samo stala, pa sam menje kak deset sekund.« 
Naša sogovornica ne šte samo pravljice, liki jih tüdi sama piše, največkrat so tau slikanice za deco. Pravi, ka je trno 
zadovolna z založbo Ajda in njenim šefom Jožetom Gombocom, steri ji vöodabere takše ilustratore, se pravi tiste, steri cuj k 
teksti kejpe napravijo, »ka so rejsan dobri in so te moje knjige dobro sprejete tüdi v knjižnicaj.«  
Sogovornica ške cujda, ka je do toga, ka je začnila pisati, prišlo po noriji: »2009. leta sam vödala prvo slikanico (képeskönyv). 
Toga leta so me zvali s soboške firme Avtobusni promet in so steli, ka v kedni mobilnosti deci preštem kakšno pravljico, v 
steroj bi guč biu tüdi o avtobusi. En keden sam iskala, pa sam takšne pravljice ali slikanice nej najšla. In te so mi oni pravli, ka 
naj si sama nekšo pravljico zmislim. Neka mi je klonckalo v glavej in te sam neka tüdi napisala. Deca so z odpretimi lampami 
tau pravljico poslüšali in so lejpe risbice po tistom narisali. Moje pisanje je te prešto tüdi Feri Lainšček in je pravo, ka ma 
pravljica vse, ka nüca. Po tistom je prišo v knjižnico Jože Gomboc in sam dala ške njemi, ka je tau prešto. Drügi den me 
je zvau in pravo, ka je zgučano, ka de on tau pravljico vödau, samo ka morem ške eno cuj napisati. In tak sta te vö prišli dvej 
slikanici, Rožnati avtobus in Puhačka.« 
 

 
Slika: Vesna in njena pokojna čerka Tea. Foto: Osebni arhiv Vesne Radovanovič 
 
Vesna Radovanovič je do zdaj napisala že 14 knjig. Neka posebnoga je slikanica z naslovon Zvezdica, stero je posvetila 
čerki Tei, stera je mrla 2010. leta: »Tüdi ta pravljica je gratala tak malo čüdno. Moja či, stera je odila v ljutomersko 
gimnazijo, je za maturitetno nalogo mogla pripraviti eno zgodbo v angleškom geziki. Zavolo svojoga  betega je bila fejst 
trüdna in me je prosila, ka naj ges neka napišem v slovenskom geziki, pa de te ona tau dojobrnaula na angleškoga. 
Ges sam Zvezdico napisala, malo po tistom pa je moja Tea mrla. Gda sam z njenoga računalnika kejpe doj gemala, sam 
najšla tüdi tau, ka sam njoj napisala. Zvala sam svojoga založnika (kiadó) in ga prosila, če bi leko v čerkin spomin vödala 
knjigo. Biu je za tau in ges pa sam te zgodbico, stera guči o prausti dekličini, stera je znala osrečiti lidi okauli sebe, malo 
vöminila, ka je bole primerna za malo deco.«  
Moja sogovornica je kak dejte dosta svojoga cajta preživela na Goričkom, pri  lati v Pečarovcaj, zatau se ma ške gnes 
den bole za Goričanko kak Sobočanko: »Tam sam se navčila skijati, dosta sam bila s pojbi, vej pa sam si malo več vüpala kak 
drüge dekline.« 
Gnesden pa ji dosta energije davle njen gračenek, v sterom trno rada dela, sploj te, gda joj je žmetno. Dosta vsega  
zanimivoga pauva, med njimi tüdi eksotične sade, kak so kivi, kaki, pa tüdi asimino »drevau, stero raste v Severni Meriki, 
zatau je tüdi odporno na mraz. Küpila pa sam jo glij zavolo čerke, vej pa je té sad trno dober za srce, pravijo pa ka puca tüdi 
krv. Tea se je na žalost nej včakala, ka bi asimina dobila prvi sad. Morem pa prajti, ka je lani rejsan trno dobra letina bila in 
sam tüdi legvar iz asimine sküjala.« 

• Edinstven jubilej edinstvene publikacije. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 6-7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
Panonski zbornik 25 
Panonski ljetopis, Panonski letopis, Pannonisches Jahrbuch in Panon Évkökönyv, ena knjiga in štirje oziroma pet jezikov. 
Zbornik, doslej jih je nepretrgoma izšlo 25, pripravljajo v Panonskem inštitutu v Pinkovcu/Güttenbachu, ki je lanskega 8. 
Septembra pripravil v Sombotelu prireditev ob četrtstoletnem jubileju. Dogodki v Sombotelu - med govorniki je bil tudi 
Marjan Šiftar, podpredsednik Uprave dr. Šiftarjeve fundacije na Petanjcih, ki sodeluje s Panonskim inštitutom in dr. 
Robertom Hajszanom - so predstavljeni v zadnji dvojni številki Panonskega lista. 
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Slika: Panonski zbornik 25. Foto: Ernest Ružič 
 
Pbudnik in urednik Panonskega letopisa je Robert Hajszan Panonski, ki ima ob sebi le nekaj sodelavk in sodelavcev, ki skupaj 
poskrbijo za natis obsežnega zbornika na dobrih 600 straneh. Avtorji s(m)o iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije, in 
vsak piše v svojem jeziku. Tudi po tem (hrvaška jezika sta dva: standardni in gradiščansko- hrvaški) in še drugih značilnostih 
je Panonski letopis edinstvena publikacija v tem delu Evrope, če ne celo širše. Preplet jezikov in vsebin je mnogoter, da bolj 
ne bi mogel biti, v osnovi pa razgrinja preteklost in sedanjost v panonskem prostoru, s poudarkom na kulturi oziroma 
umetnosti nasploh. Besedila bogato dopolnjujejo številne fotografije, če bi jih prešteli, bi jih našteli blizu 300, in umetniške 
reprodukcije, v vsakem letniku enega likovnega umetnika. 
 

 
Slika: Hkrati z jubilejnim Panonskim letopisom sta izšli tudi pesniški zbirki Roberta Hajszana Panonskega Priložnostni 
verzi in kot samostojni natis trijezična pesniška zbirka EVA. Foto: Ernest Ružič 
 
Uredništvo se za vsak letnik odloči tudi za rahel vsebinski poudarek, ki se naslanja na aktualen ali zgodovinski dogodek 
bodisi v eni ali več državah tega dela Evrope. Posebno skrb vseskozi namenjajo tudi mladim bralcem. Del 25. letnika je 
trijezična pesniška zbirka (v slovenskem, gradiščansko- hrvaškem in nemškem jeziku) Ernesta Ružiča EVA ali, zakaj pesnik v 
rime rine, ko ni konec zime, ampak leta, ki ne leta. Zbirka je natisnjena na straneh zbornika in posebej kot samostojen odtis 
z barvno naslovnico-sliko Pesnik akademskega slikarja Franca Mesariča. Hkrati je izšla zbirka Roberta Hajszana Panonskega 
Priložnostni verzi. Najprej so natisnjene dvojezične pesmi v gradiščansko - hrvaškem in nemškem jeziku Roberta Hajszana 
Panonskega, v drugem delu pa pesmi drugih avtorjev, tudi iz Madžarske (Timea Horvat) in Prvih enajst in Uvodne iz Eve, 
samo v nemškem prevodu. 
Vsebinski poudarek uvodnega dela zbornika je na pregledu četrtstoletnega dela Panonskega inštituta in osrednjih publikacij, 
Panonskega letopisa in Panonskega lista, ki izhaja letno dvakrat ali v dvojni številki. Omenjene so tudi druge, priložnostne 
publikacije, kot je bila leta 2016 ob 1700- letnici rojstva svetega Martina (316 – 397), sicer rojenega v znani sombotelski 
cerkvi, in tudi druge knjige, predvsem o pomembnih osebnostih iz bogatega kulturnega in verskega življenja gradiščanskih 
Hrvatov. 
Predgovori, 25. obletnica, Slikarstvo, EVA – pesem 2017, Obletnice, Panonske biografije/življenjepisi, članki o Miroslavu 
Krleži, Predstavitev pisateljice in pesnice Manuele Schmid, Zgodovina-kultura-literatura, članki Franje Ostovića, članki iz 
Slovenije, članki iz Madžarske, članki Györgya Frankovicsa, predstavitev glasbenikov, Pesmi Tomislava Marijana Bilosnića v 
španskem jeziku, Jezikoslovje, šport - mladina-dijaki, ocene, čestitke, v spomin in poezija, so poglavja na 616. Straneh 
Panonskega letopisa.  
Pred pregledom vsebine velja omeniti uvodne pozdravne besede, ki jih tokrat začenja gradiščanski škof Egidij Živković, znan 
po veliki naklonjenosti gradiščanskim Hrvatom. Nagovore sta prispevala še gradiščanska predstavnika iz kulture Manfred 



Koch in Hans Peter Doskozil, iz Madžarske pa Bertalan Harangozó. Iz Hrvaške in Slovenije pozdravnih besed ob jubileju 
inštituta in letopisa ni, kot je zlasti za Slovenijo že postala stalnica.  
Doslej je uvodni pozdrav iz Slovenije napisal samo tedanji predsednik države Milan Kučan. Potlej slovenskih politikov med 
uvodničarji ni bilo ali nekako v stilu slovenske zunanje politike, ki se ne zavzema za sodelovanje z Gradiščansko. V spominu 
(in dokumentaciji) imam le dva obiska, in sicer nekdanjega predsednika vlade Janeza Zemljariča in Lojzeta Peterleta, ki je 
iz Gradiščanske priletel v Debrecen na zasedanje zunanjih ministrov srednjeevropske pobude. 
Urednik se je odločil v besedi in na fotografijah predstaviti sodelavke in sodelavce zlasti pri tehničnem nastajanju 
Panonskega letopisa vse od njegove prve številke leta 1993, ko je bil ustanovljen Panonski inštitut v Pinkovcu/Güttenbachu. 
To so redaktorice in redaktorji, lektorice in lektorji in drugi, nepoklicni sodelavci. Vsi (še) mladi, zagnani, s polni idej, pa tudi  
starejši, ki so napisali pozdravne misli in vzpodbujali z vrha državne in deželne politike, recimo zvezni kancler Fred Sinovatz, 
predsednika države Thomas Klestil in Heinz Fischer, sedanji deželni glavar Hans Niessel in nekdanji Theodor Kery. 
Preden zapišem o deležu v slovenskem jeziku, naj ponovim žalostno novico. Koordinator večine slovenskih, skoraj izključno 
prekmurskih sodelavcev, je bil Franc Kuzmič, tudi prijatelj Slovencev v Porabju, ki je lani umrl v Jeruzalemu, in ki je na več 
področjih sodeloval s Panonskim inštitutom. 
Sicer pa sva prispevke napisala, Franc Kuzmič pet, prvi članek pa že leta 2003 (Pregled je pripravil Robert Hajszan in 
izpostavil: »Dragi moj Feri! Dokler Te nosimo v svojih srcih, nisi umrl – z nami živiš naprej!«) in avtor tega pregleda.  
Ob člankih iz Slovenije je tudi zapis o Hrvaško- slovenskem kulturnem večeru v dunajskem Hrvaškem centru. V programu 
so sodelovali Porabski Slovenci in pel MePZ Zveze Slovencev iz Monoštra pod vodstvom Tomaža Kuharja, med gosti pa je 
bila tudi slovenska veleposlanica v Avstriji Ksenija Škrilec.  
V publikaciji so zmeraj tudi reprodukcije znanih slikarjev, tokrat akademskega slikarja Seppa Laubnerja z naslovom trinajstih 
slik Čaterberg – moja ljubezen. Za vsak mesec v letu reprodukcija in ena za uvod. Po likovnih reprodukcijah je objavljena 
cela trijezična zbirka Ernesta Ružiča EVA – Pesem 2017, ki je izšla tudi kot separat – poseben, samostojen odtis. Pesmi 
gradiščanskih avtorjev so objavljene proti koncu letopisa. 
Za konec, po nenadni smrti Franca Kuzmiča druga nevzpodbudna vest: urednik Panonskega letopisa in predstojnik  
Panonskega inštituta Robert Hajszan Panonski je sodelavce seznanil, da bo naslednja številka izostala zaradi poslabšanja 
njegovega zdravja, že poslani članki pa, da so shranjeni v računalniku. Upajmo, da res samo ena številka, kajti naš prijatelj 
Robert je bil lani star 70 let, izjemno, nadpovprečno delaven, zato mora skrbeti za zdravje. Želim(o) mu vse dobro! 

• Koroški koledar 2019. E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto 
XXIX, št. 2, str. 6-7 

Celovec  
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf 
Koroški koledar 2019 (urednica Irena Destovnik) spada v Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze v Celovcu in je podoben 
(našemu) Porabskemu koledarju. Prav knjižni darovi na avstrijskem Koroškem so bili za zgled, ko s(m)o se leta 1997 z 
romanom ERD odločali za Porabski knjižni dar. S to razliko, da na Koroškem ob koledarju izide več knjig, običajno leposlovno 
in strokovno delo in knjiga za mlade bralce.  
 

 
Slika: Koroški koledar 2019. Foto:  E. Ružič 
 
Posebnosti Koroškega koledarja 2019 sta dve, in sicer povabilo Karlu Holecu, da prispeva avtorske črno-bele fotografije za 
naslovnico in k posameznim mesecem, ter študija Francija Justa, literarnega zgodovinarja, O književnosti Slovencev na 
Madžarskem. Franci Just je napisal poglobljeno razpravo, v kateri je predstavil porabsko književnost vobče, posamezne 
avtorje in njihova dela. Piše o začetkih v Narodnem kolendarju in Narodnih novinah, periodičnih publikacijah Demokratične 
zveze Južnih Slovanov, kjer so bila objavljena prva leposlovna besedila, za kar ima zasluge tudi Franc Toth (ki je živel v 
Soboti, potem pa se preselil v Budimpešto), ki si je prizadeval za kulturno pa tudi politično uveljavitev Porabskih Slovencev. 
Predstavljeni so avtorji in njihova dela: Irena Barber, Karel Holec in Francek Mukič. V Koroškem koledarju je še več tehtnih 
prispevkov s poudarkom na razmerah med Slovenci na Koroškem. 

• Ustanovili Inštitut za raziskovanje madžarstva. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 7 
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http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
S 1. januarjem je vlada ustanovila Inštitut za raziskovanje madžarstva, predlog za novo raziskovalno institucijo je vladi 
predložil minister za človeške vire Miklós Kasler, ki je že imenoval tudi ravnatelja inštituta. Naloge inštituta bodo: 
interdisciplinarno raziskovanje zgodovine madžarstva, zlasti pred prihodom madžarskih plemen v Panonijo, kompleksno 
raziskovanje obdobja prihoda v Panonijo in srednjega veka, raziskovanje domačih in tujih virov, povezanih z zgodovino  
madžarstva, raziskovanje madžarske etnologije in ljudske glasbe, raziskovanje strukture madžarskega jezika in njegove 
povezanosti s kulturo, razvijanje kulturnega in verskega (romarskega) turizma ter izdaja znanstvenih revij v madžarskem 
in angleškem jeziku. 

• Razgledni stolp kak turistična ponudba. Karči Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. 
januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 8 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf 
Če gledamo porabske vasi, se zdaj že vidi, ka pomalek de mejla vsakša ves svojo turistično atrakcijo. Tau so leko zidine, 
programi, leko so sakralne stvari kak v Sakalovci svetlobni križ, programi kak na Gorenjom Seniki ogenj (kres) na velko 
soboto. Na Verici je tau razgledni stolp (kilátó), steroga sploj dosta lüstva gorapoišče. Nej čüda, vejpa v Porabji je vejn tau 
edna taša točka, s stere se najbola daleč vidi. Razgledni stolp je verička občina dala postaviti v letu 2011, dapa ideja stolpa 
se je že več lejt nazaj naraudila, gda je še današnjoga župana Andraša Dončeca oče bejo župan. 
 
 

 
Slika: Verički župan Andraš Dončec. Foto: Porabje 
 

 
Slika: Verica. Razgledni stolp kak turistična ponudba. Foto: Porabje 
 
- Andraš, tau mena povej, kak je prišla ta ideja, ka na Katin brejg eden razgledni stolp postavite? 
»Tau idejo od razglednoga stolpa si je moj oče vözmislo, gda je župan bejo. Vejn zato, ka tau je najvišja točka na 
Verici, lejpa je pokrajina pa s tistoga tala ozark se še avstrijske planine vidijo. Žau, oča tau več nej zadaubo, gda se je ta ideja 
uresničila. Pa nej samo on, ranč tak Joška Krajczar tü nej, steroga je ta zemla bejla, s sterim se je moj oča že te pogaudo od 
tauga, ka dovoli, ka ta leko razgledni stolp postavimo.« 
- Kak viski je Katin brejg? 
»Katin brejg je 367 mejtrov visiki, stolp do vreka je 11,5 mejtra, tam gde lüstvo stoji, tisti tau pa je 7,5 metrov visoko od 
zemle.« 
- Kak tau, ka nejste bola visikoga stolpa dali postaviti? 
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»Mi smo bola visikoga steli postaviti, samo gradbeniški predpisi so tau nam nej dovolili. Če bi samo pet mejtrov višeši bejo, 
te bi že prejk gošče bola vidli proto Števanovcom pa Sloveniji tö.« 
- Ka vse se zdaj vidi z razglednoga stolpa? 
»Najbola daleč se proto Avstriji vidi, lani smo dali naprajti eden panoramski kejp, gde je vse lopau dolanapisano, ka v tisto 
smer kama gledamo, ka se vidi. Te kejp je vrkar na ograjo vödjani, tam kak stojimo. Vse kejpi, ka se tam vidijo, so od tistac, s 
stolpa poslikani. Zvün tauga še dola leko prešte, ka v tisto smer, kak ranč gledamo, kak daleč so različna glavna mesta 
v Evropski uniji. Gda je lejpo vrejmen, lopau se vidi rigersburški grad, križ v Mogersdorfi / Modincaj, cerkev v Mariabildi, 
najbola pa avstrijske planine. Tej vrhi, ka se lopau vidijo, so vse po imeni vönapisani pa še tau tö, kak so visiki.« 
- Kak se tau vej, steri vrh gde je ali vse drügo, ka je na kejpi? 
»Tak ka pred kejp staneš pa ka se ozark vidi, tisto je pred teuv na kejpi, spodkar so pa vse informacije dolanapisane. 
Že davnik smo delali na tejm, aj se te panoramski kejp napravi, samo tau je bejla baja, ka lejpe slike samo te leko napraviš, 
če je čisti zrak, ka je fejst rejdko.« 
- Te stolp je rejsan dobra ideja bejla, zato ka sploj dosta lüstva odi na stolp. 
»Dja tü tak mislim, zato ka gdakoli se tam mimo pelam, vsigdar vidim lüstvo ali na ali pri stolpi.« 
- Kakšni oddajnik mate vrkar na vreki stolpa? 
»Gda se je Mura-Raba projekt začno, te smo še nej meli optičnoga kabla z Monoštrom, zavolo tauga so nam signal z 
Gorenjoga Senika prejkstrlili. Vrnji tau vesi je že po kabeli dobiu signal, Ritkarovci pa še gnesden s stolpa prejk wifija.« 
- Nejdaleč kraj od razglednoga stolpa na hidroglobusi mate edno kamero. Sto go je ta gordjau pa zaka? 
»Tau kamero je internetna spletna stran idokep. hu gordjala, tau je edna taša organizacija kak meterologi. Majo edno 
spletno stran, gde leko poglednemo, kakšno vrejmen baude pa tau tö, ka zdaj kakšno vrejmen je po rosagi. Več taši kamer 
majo po cejlom rosagi pa če koga zanima, te v živo leko pogledne, kakšno je tam vrejmen.« 
- Dvej leta nazaj se razgledni stolp že v noči tü vidi, zato ka je vöposfejtleni.  
»Tau smo že iz svoji pejnaz dali naprajti, gnauk zato, ka je ta zidina najvišja točka pa zavolo tauga go moraš te 
vöposfejtnjeno meti, drügo pa tau, ka etak se stolp v noči tü vidi. Tau smo v dvej fazaj dali naprajti, gnauk zvüna, 
aj se vidi stolp, v drügi fazi pa znautra, tam, kak lüstvo stoji. Nej samo zavolo funkcije je dobro, ka je vöposfejtleni, liki zato 
tü, ka bola se vidi pa fejst dobro kaže v noči. 
- Vido sem, ka zdaj v zadnji časaj mlaj že tü pri razglednom stolpi postavlate, zaka? 
»Zato ka zdaj je tau že eden taši plac grato, gde se lüstvo leko drüži, kak te gda na stolp dejo, tak na prireditvaj. Odtec se vse 
dobro vidi pa ranč tak mlaj ali kakšna drüga prireditev je tü bola pred očami za domanje pa za obiskovalce.« 
- Vse, ka sva se dotejga mau pogučavala, je lani bilau ali še več lejt nazaj. Kakšne plane pa ma veriška občina za leto 
2019? 
»Že več lejt nazaj delamo na tejm, aj se dvorišče kulturnoga dauma obnovi. Velka želja bi se spunila nam, zato ka deset 
lejt, ka smo obnovili kulturni daum, kaulivrat zidine pa do gnesden vse tak ostalo, kak je bilau. V plani mamo, ka bi eden 
zvünašnji prirediveni prostor naredli s krüšno pečjauv. Zatau mamo plane pa uradno dovoljenje, ka leko vcujstanamo zidati. 
Pa zdaj tak vögleda, ka pejnazge tü baudejo natau iz narodnostni pejnez, ka vogrski kormanj tö fejst podpira. Tak de tau 
vögledalo, ka baude edna 90 m2 zidina, v steroj baudejo krüšna peč, sanitarije pa še drügi prostori za prireditev, zvün toga 
pa eden 110 m2 plac pod strejov. Če se tau posreči tau leto naprajti, te mi, Veričani že zadovolni baudemo.« 

• Moje delo v porabskih vrtcih. Zapisala in fotografirala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf 
Od 1. septembra 2014, ko sem se prvič srečala s porabsko pokrajino in tukaj živečimi ljudmi, pa vse do danes so minila 
že dobra štiri leta. Na začetku mojega delovanja v Porabju sem obiskovala pet porabskih vrtcev. Vsak dan sem bila po en 
dan v posameznem vrtcu. Z začetkom letošnjega šolskega leta pa obiskujem dva porabska vrtca, in sicer Vrtec Gornji Senik 
ter Vrtec Števanovci. Sčasoma so me ti prijazni ljudje in otroci, njihove navade in sploh njihovo življenje začeli spominjati na 
moje otroštvo pred tridesetimi leti. Hitro sem lahko sprejela njihove navade in način življenja. 
 

 
Slika: V vrtcu smo vsi dobre volje (Vrtec Gornji Senik). Fotografirala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf


Zlasti tukajšnji otroci so mi prirasli k srcu. Zato se vsak dan z velikim veseljem odpravljam v službo in si vedno znova 
prizadevam, da bi otroke, ki obiskujejo vrtce v Porabju, navdušila za slovenski jezik. V obeh vrtcih zato vedno govorim le v 
slovenskem knjižnem jeziku, da bi tako otrokom omogočila neposredni stik z njihovo materinščino v sproščenem okolju. 
Moja želja je, da bi spoznavanje in učenje slovenskega jezika otrokom vselej predstavljalo prijetno in zanimivo doživetje. 
V veliko pomoč pri opravljanju mojega poslanstva v porabskih vrtcih mi je seveda podpora staršev in starih staršev otrok, 
kot tudi dobro sodelovanje z vzgojiteljicami in varuhinjami. Menim, da je prav to dvoje najbolj potrebno za uspešno delo z 
otroki v vrtcu. 
 

 
Slika: Likovno ustavrjamo (Vrtec Gornji Senik). Fotografirala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec 
 
Posebej me navdušuje, da se otroci v obeh vrtcih radi učijo slovenski jezik. Jezik jim skušam približati preko slovenske 
glasbe, plesa, likovnega ustvarjanja, pa tudi telovadbe in gibanja. Opažam, da vse to zelo spodbudno vpliva na njihovo 
učenje slovenščine in da si otroci tako hitreje in lažje zapomnijo besede in besedne zveze, morda tudi cele stavke. 
Tudi sicer otroke večkrat spodbujam k temu, da v vrtcu čim več uporabljajo slovenski jezik. Teme, ki jih v vrtcu obravnavamo 
v slovenskem jeziku, so največkrat povezane s trenutnim letnim časom, upoštevam pa tudi izražene želje in zanimanje otrok 
za določene vsebine.  
Prav tako sem ugotovila, da je zelo pomembno, da vsakega otroka posebej prijazno nagovorim v slovenskem jeziku,bodisi 
ob prihodu v vrtec, med časom, ko je v vrtcu, ali pa ko se odpravlja domov. Menim namreč, da vsak otrok potrebuje to 
posebno pozornost, ki ga večkrat spomni na to, da je tudi on pomemben v očeh vzgojiteljic in varuhinj. Prav zato se 
trudim, da bi vsakega otroka posebej in na njemu dostopen način spodbudila h govorjenju v slovenskem jeziku. Rezultati 
takšnega pristopa so vsekakor spodbudni, saj so se mnogi otroci že začeli odzivati na moje želje, prošnje, spodbude, zahteve 
in vprašanja v slovenskem jeziku. 
Jezikovni napredek otrok je mogoče opaziti praktično v vseh oddelkih vrtca, in to na vseh področjih – tako pri širjenju 
besednega zaklada, kot tudi pri pravilnejši in razločnejši izgovorjavi ter nasploh boljšem razumevanju slovenskega jezika. 
Tudi pri govornih nastopih v slovenskem jeziku se otroci večkrat opogumijo in želijo tudi sami nastopiti. 
V vrtcu smo vzgojiteljice in varuhinje tiste, katerim so otroci zaupani v varstvo in vzgojo. Vzgoja v vrtcu pa je pristna, kadar 
v otrocih vzbuja in neguje ljubeči čut do domače kulture in maternega jezika. Prav takšne vzgoje si želim, da bi nam 
jo tudi v prihodnje uspevalo zagotoviti tem nadobudnim malčkom v vrtcu, kakor tudi nadaljnjega odličnega sodelovanja 
med nami vzgojiteljicami ter njihovimi starši in starimi starši. 

• Učenje slovenskega jezika v vrtcih. Vzgojiteljica asistentka: Romana Trafela. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 10. januarja 2019 - Leto XXIX, št. 2, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf  
Že tretje šolsko leto kot vzgojiteljica asistentka obiskujem porabske vrtce in malčke učim slovenski jezik. Otroci so v  
predšolski dobi kot »gobe«, ki vsrkavajo nove informacije, zato sem mnenja, da so otroci že zelo zgodaj sposobni in 
pripravljeni za učenje jezika. Za nami je lepo leto, polno novega znanja in izkušenj.  
Jezik sem otrokom približala na preprost in zabaven način, skozi igro. Zanje pripravljam raznolike dejavnosti, kot so: gibalne 
in rajalne igre, deklamacije, prstne igre, izštevanke, pesmice, kratke zgodbice, igre z lutko, likovno ustvarjanje, plesne 
dejavnosti, igre vlog … Skratka dejavnosti, pri katerih se otroci sprostijo, zabavajo, gibajo in spontano učijo. 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_2.pdf


 
Slika: Med malčki v Sakalovcih. Foto: Vzgojiteljica asistentka: Romana Trafela 
 
Teme, ki jih načrtujem, izhajajo iz vsakodnevnega življenja in so otrokom blizu. To so: pozdravljanje, vljudnostni izrazi, 
števila, barve, družina, deli telesa, oblačila, vozila, hrana, živali, vreme … Teme prilagajamo glede na letni čas pa tudi 
praznike ter običaje, kot so prihod Miklavža, božič, pust, velika noč in materinski dan. 
Trudim se, da učenje poteka čim bolj nazorno. V ta namen uporabljam različne metode aktivnega učenja, lutke, veliko 
slikovnega materiala in didaktičnih pripomočkov. 
Vrtci smo tudi to leto sodelovali z Zvezo Slovencev na Madžarskem. Skupaj smo pripravili delavnice na temo Ohranjanje in 
negovanje otroških ljudskih pesmi in plesov. Delavnice so temeljile na petju, plesu, rajalnih igrah in igranju na instrumente. 
V tednu otroka smo v vseh porabskih vrtcih pripravili program z naslovom Pika poka pod goro. Povabili smo starše in stare 
starše ter bili zelo veseli njihovega obiska. Čeprav ugotavljamo, da se doma v mladih družinah zelo malo oziroma nič več ne 
pogovarjajo v slovenskem jeziku in da se otroci s slovenskim jezikom prvič srečajo šele v vrtcu, sem kljub temu vesela, da 
starši podpirajo učenje jezika v vrtcu in se udeležujejo naših nastopov. Pomembno je, da otroke spodbujamo k rabi 
slovenskega jezika, tako vzgojitelji kot tudi starši in stari starši. Da jih pohvalimo in s tem še dodatno motiviramo. 
Glavni cilj pri mojem delu je bil pri otrocih vzbuditi interes in veselje za učenje slovenskega jezika. Ob koncu šolskega leta je 
bilo pri otrocih opaziti jezikovni napredek, kar pomeni, da je bilo moje delo dobro načrtovano in izvedeno. To dokazuje tudi 
dejstvo, da otroci slovenskih besed, pesmic, izštevank in deklamacij ne uporabljajo le pri načrtovanih dejavnostih, ampak 
tudi spontano med prosto igro. In prav ti spontani trenutki, ko otroke slišiš, da uporabljajo slovenski jezik, mi dajejo novo 
motivacijo in zagon pri mojem delu. 

 
Delo, Ljubljana 
 

• Hrvaški odgovor glede arbitraže že prispel v Ljubljano. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 08. januar 2019 
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaski-odgovor-glede-arbitraze-ze-prispel-v-ljubljano-136638.html  
Banski dvori ne priznavajo pristojnosti Sodišča EU, razsodba v Luxembourgu verjetno proti koncu leta.  
 

 
Slika: Hrvaška z neizvajanjem arbitraže po mnenju Slovenije krši načelo lojalnega sodelovanja med članicami EU. Foto: 
Matej Družnik/Delo 
Bruselj – Sodišče EU je že vročilo Sloveniji odgovor uradnega Zagreba na tožbo glede kršitev evropskega prava z 
zavračanjem izvajanja arbitražne razsodbe. 
Hrvaška vlada v svojem odgovoru, ki ga je v Luxembourg poslala 21. decembra, ugovarja pristojnosti Sodišča EU za 
obravnavo zadeve. Slovenija toži Hrvaško po 259. členu pogodbe o delovanju EU. Skladno z njim »država članica, ki meni, da 
druga država članica ni izpolnila neke obveznosti iz pogodb, lahko zadevo predloži Sodišču EU«. 
Slovenija očita Hrvaški, da krši 2. člen pogodbe o EU, ki med drugim govori o pravni državi kot temeljni vrednoti Unije, in da 
Hrvaška krši 4. člen pogodbe, v katerem sta med drugim zahtevani lojalno sodelovanje držav članic in njihova medsebojna 
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pomoč pri izpolnjevanju nalog. 
Naslednje kršitve zadevajo uredbo EU o skupni ribiški politiki, zakonik o pravilih gibanja oseb čez meje, direktivo o 
vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. 
Hrvaška je v svojo zahtevo, da Sodišče zavrne tožbo kot nedopustno, utemeljila z argumentacijo, da bi se spor med Hrvaško 
in Slovenijo moral urejati z uporabo pravil mednarodnega prava. Zagreb nadalje navaja, da reševanje spora ni odvisno od 
uporabe prava EU ali njegovih razlag. 
Po neuradnih informacijah Hrvaška v odgovoru – dolg je 35 strani – nedopustnost tožbe utemeljuje še s sklicevanjem na 
poslovnik in statut Sodišča. 
Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič je v Bruslju potrdil, da je bil odgovor vročen konec prejšnjega tedna. 
Strokovne službe ga še proučujejo.  
Slovenska tožba in hrvaški odgovor na tožbo se lahko dopolnita z repliko tožeče stranke in dupliko tožene stranke. Roke za 
njuno vložitev določi predsednik Sodišča. Slovenija ima čas za repliko do 13. februarja. 
Po končanem pisnem postopku bo predvidoma opravljena še ustna obravnava zadeve. 
Kot je pred kratkim na vprašanje Dela odgovoril predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts, lahko Slovenija pričakuje razsodbo 
najverjetneje proti koncu letošnjega leta.    

• Dan D za Republiko Severno Makedonijo. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 10. januar 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/dan-d-za-republiko-severno-makedonijo-138176.html  
Vlada se je pred zadnjo fazo procesa odločila za spremembo zakona o amnestiji, ki ne koristi vladavini prava v državi.  
 

 
Slika: Protestov proti spremembi imena države se je v sredo pred močno zastraženo stavbo parlamenta udeležila manjša 
skupina ljudi. Foto: AFP 
 
V Skopju se bo po napovedih jutri končala zadnja faza postopka za spremembo imena države. Če bo v sobranju predlagane 
ustavne spremembe podprla dvotretjinska večina poslancev, bo potrjen dogovor z Grčijo, ki bo Makedoniji odprl vrata v 
Nato ter omogočil začetek pristopnih pogajanj z EU. 
Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je poslal pismo oblastem v Skopju in Atenah, v katerem je zahteval, naj bo proces 
ratifikacije prespanskega sporazuma končan do 15. februarja. To je odkrit pritisk Nata. Ker bo ratifikaciji v Skopju sledil enak 
proces v Atenah, naj bi grški premier Aleksis Cipras 18. januarja objavil časovni okvir za ratifikacijo sporazuma v grškem 
parlamentu.  
Amnestija »poslanskih glasov« 
Po njegovih navedbah je vlada zagotovila parlamentarno večino za ratifikacijo sporazuma in protokola o vstopu Makedonije 
v Nato. Tega naj bi potrdili nekaj dni po ratifikaciji sporazuma, ne šele po oktobrskih parlamentarnih volitvah, kot so 
napovedovali grški mediji. 
Da bi ujeli roke, se je vlada v Skopju odločila za spremembo zakona o amnestiji. Ta ne koristi vladavini prava v državi. Čeprav 
bo vladajoča koalicija plačala politično ceno, ni imela izbire, če je hotela zagotoviti dvotretjinsko večino v parlamentu. 
Spremenjen zakon o amnestiji omogoča oprostitev 15 sodelujočih v nasilju v hramu demokracije, ki je izbruhnilo 27. aprila 
2017, ko je bil Talat Xhaferi izbran za predsednika parlamenta, med njimi tudi poslancev opozicijske VMRO-DPMNE, katerih 
glasove vlada potrebuje za sprejetje ustavnih sprememb.  
Izdaja nacionalnih interesov 
Na začetku razprave o spremembi imena Makedonije je premier Zoran Zaev položil poslancem na srce, da dogovor Skopja z 
Atenami, ki končuje večdesetletni diplomatski spor med državama, priznava makedonsko nacionalno identiteto in jezik. 
Sklenil je, da je to zgodovinska in domoljubna izbira, v zgodovino pa se lahko zapišejo kot generacija, ki je sprejela pogumno 
odločitev. 
Če bo predlagane ustavne spremembe podprlo najmanj 80 poslancev v 120-članskem parlamentu, se bo Makedonija 
skladno z dogovorom z Grčijo, podpisanim 17. junija ob Prespanskem jezeru, uradno imenovala Republika Severna 
Makedonija. Ustavne spremembe bodo začele veljati, ko bo prespanski dogovor in protokol o vstopu Makedonije v zvezo 
Nato ratificiral grški parlament. 
V znak protesta proti spremembi imena države se je v sredo pred parlamentom v Skopju zbralo približno 100 ljudi. 
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Protestniki nasprotujejo dogovoru o preimenovanju države, Zaeva pa obtožujejo izdaje nacionalnih interesov. Vodilna 
opozicijska stranka VMRO-DPMNE je napovedala, da ne bo podprla ustavnih sprememb. 

 
Dnevnik, Ljubljana 
 

• Italija bo z migrantskih ladij prevzela ženske in otroke. STA. Dnevnik, Ljubljana, 4. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042856035/Svet/italija-bo-z-migrantskih-ladij-prevzela-zenske-in-otroke  
Italija bo z dveh ladij z migranti, ki krožita po Sredozemskem morju, sprejela ženske in otroke, je danes sporočil 
podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio. Malto je pozval, naj dopusti ženskam in otrokom, da se izkrcajo, nato pa 
naj jih pošlje v Italijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 

 
Slika: Luigi Di Maio. Foto: AP  
 
»Sprejeli vas bomo. Še enkrat več smo pripravljeni celotni Evropi pokazati lekcijo iz človečnosti,« je na Facebooku sporočil Di 
Maio. 
Italijanska vlada, ki sta jo sestavila populistično Gibanje pet zvezd pod vodstvom Di Maia in desničarska Liga pod vodstvom 
Mattea Salvinija, je poleti močno zaostrila migrantsko politiko in civilnim ladjam, ki v Sredozemskem morju rešujejo 
migrante, ne dovoli več vstopa v italijanska pristanišča. 
V Sredozemskem morju sta trenutno že več dni vsaj dve ladji s skupno 49 migranti, ki jih ne sprejme nobena evropska 
država. Gre za ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye. Prva je na morju rešila več kot 30 ljudi, ki so se 
še pred božičem znašli v težavah, še navaja dpa, ki dodaja, da je pripravljenost sprejeti migrante izrazilo tudi več nemških 
mest. 

• Z vojaško mornarico nad gumenjake v Rokavskem prelivu. Brane Kastelic. Dnevnik, Ljubljana, 4. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042855923/svet/britanska-vojska-v-rokavski-preliv-napotila-ladjo-za-preprecevanje-migracij  
Na zahtevo britanskega notranjega ministra Sajida Javida, ki v Rokavskem prelivu vidi migrantsko krizo, je vanj zaplula 
ladja kraljeve vojaške mornarice HMS Mersey. 
 

 
Slika: Migracije: Foto: Reuters  
 
Migrantska kriza v Rokavskem prelivu? Res? Najbolje jo očitno vidi britanski notranji minister Sajid Javid, ki je na silvestrovo 
priletel z razkošnih počitnic v Južni Afriki, da bi jo lastnoročno reševal. Gotovo ne bi kar tako zapustil družine v luksuznem 
hotelu in se odpovedal safariju, če ne bi presodil, da pet majhnih gumijastih čolnov s 40 večinoma iranskimi migranti, ki so 
se na božič pojavili v Rokavskem prelivu, predstavlja krizo, ki se je mora lotiti osebno. Ali pa je bil, kot mu očitajo kritiki, 
nenadoma v skrbeh za svojo kariero. V odsotnosti so ga namreč kritizirali, da glede »migrantskih gumenjakov« v prelivu ni 
naredil nič. Ta zdaj napihnjena kriza, ki jo odlično upodablja karikatura Guardiana, na kateri majhen gumijasti čoln z nekaj 
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migranti dela orjaško senco na dovrskih pečinah, se je začela že novembra. Zato dramatična vrnitev ministra s počitnic 
očitno ni bila potrebna zaradi krize, ampak njegovih lastnih ambicij. 
Protipriseljenska naravnanost 
Javid se vidi med potencialnimi nasledniki premierke Therese May, zato mu ne gre v prid kritika, povezana z migranti, o 
katerih morajo ambiciozni politiki govoriti čim ostreje, da ustrežejo prevladujoči protipriseljenski drži Britancev, ki je bila 
eden od razlogov za zmago brexitskega tabora. Javid je bil najprej proti temu, da bi v preliv poslali več ladij obmejne straže, 
ki so pod upravo notranjega ministrstva, ker je ocenil, da bi to spodbudilo poskuse prečkanja zaradi večje verjetnosti, da 
bodo v primeru težav migranti rešeni. Zdaj je ukazal, da se morata dve ladji obmejne straže, ki sta sodelovali pri iskanju in 
reševanju migrantov v Sredozemlju, nemudoma vrniti domov. Obenem pa zahteval pomoč vojaške mornarice, ki se je 
odzvala z napotitvijo osemdesetmetrske patruljne ladje HMS Mersey v Rokavski preliv.  
Krizo »zakuhalo« 239 migrantov 
»V mojem fokusu sta varovanje britanske meje in preprečevanje izgube življenj v Rokavskem prelivu,« trdi Javid in dodaja, 
da gre pri sodelovanju vojaške mornarice za začasni ukrep do vrnitve patruljnih čolnov iz Sredozemlja. »Hvaležen sem 
obmejni straži in drugim agencijam za njihov neutruden odziv,« je rekel. Med temi je tudi nacionalna agencija za boj proti 
kriminalu, katere pripadniki so danes v Manchestru aretirali 33-letnega Iranca in 24-letnega Britanca zaradi suma, da sta 
med organizatorji »ilegalnega prehoda migrantov prek Rokavskega preliva v decembru«. Ena od britanskih kolumnistk je 
ocenila, da je migrantska tako imenovana kriza v prelivu v resnici zgodba o britanski hinavščini, pa tudi, da ima početje 
ministra Javida manj zveze z razumom kot z zadovoljevanjem protipriseljenske drže. Resnici na ljubo, britanski odnos do 
migrantov nikoli ni imel veliko zveze z razumom, imel pa jo je s kulturno sovražnostjo do migrantov, ki seže stoletja nazaj. 
Navsezadnje – od začetka novembra, ko so se v Rokavskem prelivu pojavili gumijasti čolni z migranti, je britansko obalo 
doseglo 239 migrantov. Špansko obalo je z različnimi plovili lani doseglo 64.000 migrantov, italijansko pa 23.000. Skupaj jih 
je vse evropske obale doseglo 115.000.  

• Arbitražni sporazum: namesto da bi se s Hrvaško dogovorila za drobne popravke meje, zdaj država Razkrižanom 
izplačuje visoke odškodnine. Tatjana Pihlar. Dnevnik, Ljubljana, 7. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042856237/slovenija/arbitrazni-sporazum-namesto-da-bi-se-s-hrvasko-dogovorila-za-drobne-
popravke-meje-zdaj-drzava-razkrizanom-izplacuje-visoke-odskodnine  
Država je petim družinam v občini Razkrižje, ki so zaradi arbitražnega sporazuma ostale na hrvaški strani meje, doslej 
izplačala 377.500 evrov denarne pomoči, da se bodo lahko preselile v Slovenijo. Eno vlogo za denarno pomoč so zavrnili, 
eno še rešujejo, tri družine, ki za pomoč niso zaprosile, pa se bodo morale znajti po svoje.  
 
 

 
Slika: Po razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško je v občini Razkrižje deset 
slovenskih družin ostalo na hrvaški strani meje. Foto: Matjaž Rušt  
 
Po razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško je v občini Razkrižje deset slovenskih 
družin ostalo na hrvaški strani meje. Bivša Cerarjeva vlada jim je zato obljubila denarno pomoč za nakup nove nepremičnine 
na slovenskem ozemlju. Za pomoč je sprva zaprosilo šest družin, naknadno še sedma, tri pa so se odločile, da bodo ostale na 
Hrvaškem. Pet prizadetih družin je po podatkih ministrstva za javno upravo doslej iz državnega proračuna skupaj prejelo 
377.500 evrov denarne pomoči (prosilci vsak po 45.000 evrov, njihovi družinski člani pa po 14.000 evrov), eno vlogo, vredno 
128.350 evrov, še rešujejo, eno pa so zavrnili in je upravičenec zoper odločbo sprožil upravni spor, vendar sodišče odločitve 
še ni sprejelo. V tem primeru gre za odškodninski zahtevek, težak 45.300 evrov.  
Sedmim družinam pol milijona evrov odškodnine  
Če bo ugodeno vsem prosilcem, bo država v povezavi z arbitražnim sporazumom samo za odškodnine sedmim razkriškim 
družinam namenila krepko več kot pol milijona evrov. Odgovornost za te izdatke je treba pripisati vsem vladam od 
slovenske osamosvojitve, ki kljub opozorilom Razkrižanov, da je katastrska meja na tem območju začrtana povsem 
nerazumno, niso ukrepale. Katastrska meja, ki se na več mestih v ozkih žepkih zajeda med hiše, je tako postala državna 
meja.  
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Nekaj slovenskih družin je posledično obtičalo v Republiki Hrvaški, čeprav tam ne želijo živeti. Družina Bedekovič, denimo, je 
že leta 1991 prvič zaprosila za spremembo takrat še republiške meje. Sami so slovenskim in hrvaškim predstavnikom oblasti 
ponudili rešitev, ki ne bi nikogar udarila po žepu. Emil Bedekovič je državama predlagal izmenjavo ozemlja, ki bi se zgodila 
na njegovi lastnini, saj je je del na Hrvaškem in del v Sloveniji. Če bi si državi izmenjali le okoli šeststo kvadratnih metrov 
zemljišča, se danes Bedekovičevim ne bi bilo treba nikamor seliti, država pa bi prihranila denar, ki jim ga je namenila za 
dograditev nove hiše nekaj deset metrov stran od stare in ki jim ga bo še morala dati za gradnjo ceste, da se bodo lahko do 
nje pripeljali po slovenskem ozemlju. Posluha za njihov predlog ni imela niti projektna enota za pripravo zagovora pred 
arbitražnim sodiščem ministrstva za zunanje zadeve, ki so ji ga poslali pred sedmimi leti.  
Preseliti se morajo v šestih letih 
Cerarjeva vlada je tako po razglasitvi arbitražne razsodbe, po kateri je nerazumno vijugasta katarska meja na Razkrižju 
postala državna meja, skušala rešiti, kar se je rešiti dalo. Desetim prizadetim družinam je ponudila denarno pomoč za nakup 
nove nepremičnine na slovenski strani meje. Ponujeno roko in s tem odločitev za selitev v Slovenijo jih je sprejelo sedem. 
Petim so med lanskim majem in oktobrom pomoč že izplačali, zato morajo v treh letih od prejema denarja kupiti 
nepremičnino v Republiki Sloveniji, še dodatna tri leta pa imajo časa, da tako prosilec kot tudi osebe, za katere je v vlogi 
navedel, da se bodo preselile skupaj z njim, na naslovu te nepremičnine prijavijo stalno prebivališče. In kaj bo z družinami, ki 
za odškodnino niso zaprosile? »Tisti, ki niso oddali vloge, bodo po uveljavitvi arbitraže ostali tam, kjer so, ali pa bodo svoj 
stanovanjski problem reševali na svoj način in na lastne stroške,« odgovarjajo na ministrstvu za javno upravo.  
Kdor je sprejel odškodnino države za nakup nove nepremičnine v Sloveniji, lahko staro na hrvaškem ozemlju obdrži. V njej 
stalno sicer ne bo več smel živeti, lahko pa jo uporablja kot počitniško hišico, jo oddaja v najem ali jo proda. To je med 
drugimi Razkrižani izzvalo precej kritik in zavisti.  
Denarja za ceste še ni  
K proračunskim stroškom za selitev šestih ali sedmih razkriških družin je treba prišteti še stroške za gradnjo, obnovo 
oziroma ureditev cest do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji z Republiko Hrvaško, ki bodo prav tako v 
največji meri bremenili državni proračun. Kolikšni bodo ti stroški, še ni znano. Na Direkciji RS za infrastrukturo so nam 
pojasnili, da so z občino Razkrižje sklenili sporazum, ki določa, da bo direkcija zagotovila denar za ureditev omenjenih cest, 
občina pa mora poskrbeti za izdelavo projektne naloge, pridobiti mora ustrezno projektno dokumentacijo, pravico gradnje 
na posameznih nepremičninah, izpeljati mora tudi postopke javnega naročanja za izbiro izvajalca del. »Direkcija RS za 
infrastrukturo bo izvedla recenzijo projektne dokumentacije s preveritvijo upravičenih stroškov in izpeljala razpis za nadzor 
nad gradnjo. Natančen obseg del bo določen s projektno dokumentacijo, rok začetka in konca investicijskih del pa glede na 
finančne možnosti proračunov države in občine,« so nam pojasnili na direkciji. 

• Kljub Počivalškovemu nasprotovanju nameravajo v Savi prodati Terme Lendava. Sebastjan Morozov. Dnevnik, 
Ljubljana, 8. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042856408/posel/novice/kljub-pocivalskovemu-nasprotovanju-nameravajo-v-savi-prodati-
terme-lendava-  
Čeprav se gospodarski minister Zdravko Počivalšek zavzema za to, da ne bi prodali Term Lendava madžarskemu 
finančnemu skladu, bodo na prihajajoči skupščini Save Turizma odločali o izčlenitvi premoženja, ki se nanaša na 
lendavske terme.  
 

 
Slika: Kljub Počivalškovemu nasprotovanju nameravajo v Savi prodati Terme Lendava. Foto: Dnevnik 
 
Čeprav si na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pod vodstvom ministra Zdravka Počivalška že nekaj časa 
prizadevajo za konsolidacijo državnih hotelirskih družb, vključno z raznimi termami, pod eno streho, so v Savi Turizmu, kot 
vse kaže, trdno odločeni prodati Terme Lendava madžarskemu državnemu finančnemu skladu.  
Na prihajajoči skupščini Save Turizma konec januarja bodo odločali o izčlenitvi dela premoženja in obveznosti, ki se nanašajo 
na turistično destinacijo Term Lendava, na pred meseci ustanovljeno prevzemno družbo Terme Lendava. S tem se bo med 
drugim osnovni kapital slednje zvišal z obstoječih 7500 evrov na dobrih sedem milijonov evrov.  
Prenos premoženja na novoustanovljeno družbo naj bi zahteval kupec term pod Lendavskimi goricami, madžarski državni 
sklad Comitatus. Ta je za Terme Lendava pripravljen odšteti devet milijonov evrov. Po neuradnih informacijah bi moral 
prevzemnik za nujne naložbe v termah nameniti še najmanj štiri milijone evrov.  

https://www.dnevnik.si/1042856408/posel/novice/kljub-pocivalskovemu-nasprotovanju-nameravajo-v-savi-prodati-terme-lendava-
https://www.dnevnik.si/1042856408/posel/novice/kljub-pocivalskovemu-nasprotovanju-nameravajo-v-savi-prodati-terme-lendava-
https://www.dnevnik.si/1042856408/posel/novice/kljub-pocivalskovemu-nasprotovanju-nameravajo-v-savi-prodati-terme-lendava-
https://www.dnevnik.si/1042856408/posel/novice/kljub-pocivalskovemu-nasprotovanju-nameravajo-v-savi-prodati-terme-lendava-


Nakup Term Lendava s strani madžarske države bi bil po več ocenah lahko povezan z madžarskimi vlaganji v nogometni klub 
Lendava. Ta je najprej prek sklada Bethlena Gaborja (BGA), ki financira madžarske manjšine v tujini, prejel skoraj dva 
milijona evrov. V naslednjem koraku pa je Madžarska prek svoje nogometne zveze v Pomurje nakazala še štiri milijone 
evrov. Denar je bil med drugim namenjen za vzpostavitev profesionalne mladinske akademije, gradnjo športnega centra s 
tremi nogometnimi igrišči, igrišča na mivki ter telovadnico. Na podoben način Madžari sicer spodbujajo razvoj nogometa v 
več okoliških državah. 
Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali se je Počivalšek z načrti o prodaji Term Lendava sprijaznil. Kot so povedali na gospodarskem 
ministrstvu, prodajni postopek Term Lendava še ni končan, Počivalšek pa si še vedno prizadeva, da do prodaje term ne bo 
prišlo. Kako se namerava zoperstaviti prodaji pomurskih term, Počivalšek ni želel razkriti, ker da se tovrstne zadeve ne 
rešujejo pod soji žarometov. 
Kaj lahko prepreči prodajo  
Če bodo v Savi Turizmu še naprej vztrajali pri prodaji, sta teoretični možnosti, da do posla ne pride, predvsem dve, je dejal 
poznavalec razmer, ki ni želel biti imenovan. Prva je, da Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) Madžarom ne poda 
soglasja za prevzem Term Lendava, kar je malo verjetno. Drugo pa je, da koncesija za črpanje vode ne bi bila prenesena na 
prevzemnika termalnega kompleksa.  
Po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor prenos koncesije določa zakon o vodah. Po tem zakonu se koncesija lahko v 
celoti ali deloma prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev, ki 
so določena v posameznem koncesijskem aktu. Ta za Terme Lendava določa, da se koncesija za uporabo termalne vode iz 
treh vrtin lahko podeli pravni ali fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje in odvzem termalne vode za 
izvajanje dejavnosti kopališč in ogrevanje v objektih Term Lendava. Poleg tega mora biti tehnično usposobljena in 
opremljena za izvajanje dejavnosti kopališč in imeti pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v katerih se uporablja 
podzemna voda za dejavnost kopališč. Pogoj za podelitev koncesije posamezni osebi je med drugim še, da zoper njo ni bila 
sprožena prisilna poravnava ali stečaj.  
Če pride do prenosa koncesije, se ta prenese z izdajo nove odločbe, ki jo izda vlada. To pomeni, da mora novi lastnik najprej 
poslati zahtevo koncedentu, torej okoljskemu ministrstvu, saj avtomatični prenos koncesije ne obstaja. Zahtevo za prenos 
koncesije pa predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte in naprave, s katerimi se 
koncesija izvaja, dosedanji imetnik koncesije pa izvaja koncesijo do dokončnosti odločbe o prenosu koncesije, so povedali na 
ministrstvu za okolje in prostor. Do prenosov koncesije največkrat pride v primeru spremembe lastništva objektov in 
naprav, potrebnih za izvajanje koncesije, so dodali na ministrstvu.  
Koncesija za 30 let  
Koncesijo za uporabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Term Lendava je vlada leta 2015 podelila za 30 let, 
koncesijska pogodba pa je bila z družbo Sava Turizem sklenjena januarja 2016. Za uporabo termalne vode v Termah Lendava 
je Sava Turizem lani plačala slabih 3600 evrov za poplačilo po poračunu za leto 2017 in okoli 50.000 akontacije za letošnje 
leto.  
Sava Turizem je sicer hčerinska družba Save, v kateri država prek povezanih oseb obvladuje približno polovični lastniški 
delež. Vključuje šest destinacij, in sicer Savo hotele Bled, Terme 3000 – Moravske toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Ptuj, 
Terme Lendava in Terme Banovci. Poleg Term Lendava v Savi načrtujejo še prodajo Term Banovci in Zdravilišča Radenci.  

• Slovenija prejela hrvaški odgovor na tožbo glede arbitraže. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042856566/svet/slovenija-prejela-hrvaski-odgovor-na-tozbo-glede-arbitraze  
Slovenija je minuli petek od Sodišča EU prejela hrvaški odgovor na tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega 
pravnega reda, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, je danes v Bruslju povedal 
državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič. Rok za odgovor je po njegovih besedah 13. februar. 
 

 
Slika: Slovenija prejela hrvaški odgovor na tožbo glede arbitraže. Foto: Luka Cjuha  
 
Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je nato v sporočilu za javnost sporočil, da Hrvaška v ugovoru, kot je že decembra lani 
sporočilo hrvaško zunanje ministrstvo, zavrača pristojnost Sodišča EU v tej zadevi. Iz hrvaškega odziva po navedbah Ukoma 
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predvsem izhaja, da Hrvaška zavrača veljavnost arbitražne razsodbe ter dejstvo, da je bila z njo določena meja med 
Slovenijo in Hrvaško ter da zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne razsodbe prihaja do kršitve prava EU. 
Slovenija spoštuje arbitražno razsodbo in jo tudi v praksi izvaja. Razsodba arbitražnega sodišča je mednarodnopravno 
zavezujoča za obe državi in pomeni dokončno rešitev mejnega spora. Hrvaška teza, da mejno vprašanje ni rešeno, 
zanemarja temeljna načela mednarodnega prava, so še poudarili v Ukomu. Slovenska stran bo po navedbah urada ugovor 
Hrvaške o nepristojnosti Sodišča EU preučila in v roku pisno predstavila svoja stališča. 
O vsebini hrvaškega odgovora državni sekretar Božič danes v Bruslju ni želel govoriti, saj da ga strokovne službe še 
preučujejo in da bodo šele po analizi lahko podali prave strokovne odgovore. 
Argument, da sodišče o slovenskih zahtevah ni pristojno odločati po 259. členu pogodbe o delovanju EU, Hrvaška po 
neuradnih informacijah utemeljuje s sklicevanjem na nekatere člene statuta in poslovnika Sodišča EU. 
Hrvaški odgovor je po neuradnih navedbah dolg približno 35 strani, priložen naj bi bil tudi aneks z okoli 50 stranmi. Po 126. 
členu poslovnika sodišča se tožba in odgovor na tožbo lahko dopolnita z repliko tožeče stranke in dupliko tožene stranke. 
Predsednik določi roke za vložitev navedenih procesnih aktov in lahko opredeli vprašanja, na katera naj bi se replika in 
duplika nanašali. 
Hrvaško zunanje ministrstvo je sicer 21. decembra lani sporočilo, da je Hrvaška ta dan sodišču odgovorila na slovensko 
tožbo. V kratkem sporočilu za javnost je zapisalo, da je Hrvaška v odgovoru zahtevala, naj sodišče v celoti zavrne tožbo kot 
nedopustno, ker da ni pristojno o slovenskih zahtevah odločati v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju EU, saj se mora 
spor med Hrvaško in Slovenijo reševati z uporabo pravil mednarodnega prava ter reševanje spora ni odvisno od uporabe 
prava EU niti od njegove razlage. 

• V Sredozemlju ujeti migranti zavračajo hrano. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042856542/svet/v-sredozemlju-ujeti-migranti-zavracajo-hrano  
Nekateri izmed 49 migrantov, ki so obtičali na odprtem morju ob obali Malte, zavračajo hrano, je v ponedeljek zvečer 
sporočila nevladna organizacija Sea Watch, ki upravlja z eno izmed ladij z migranti. Malta jim še naprej zavrača vplutje in 
bo pri tem vztrajala, dokler jih ne bo pripravljeno sprejeti zadostno število članic EU. 
 

 
Slika: Nekateri migranti na ladji zavračajo hrano. Foto: dpa  
 
»S krova ladje Sea Watch poročajo o primerih ljudi, ki zavračajo hrano,"« so tvitnili pri nevladni organizaciji in ob tem izrazili 
bojazen glede psihološkega in fizičnega stanja migrantov, ki bi se lahko občutno poslabšalo, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. 
Migrante, ki so se v Evropo odpravili s severa Afrike, so na nevarni poti čez Sredozemlje rešili nevladniki, a sedaj na krovu 
Sea Watch in še ene ladje že od 22. decembra tičijo na morju, saj jim nobena država za zdaj ni dovolila pristanka na svoji 
obali. K razrešitvi krize in solidarnosti je v nedeljo voditelje EU pozval tudi papež Frančišek, a doslej članicam povezave še 
vedno ni uspelo najti rešitve. 
Malta ladij ne pusti v pristanišče 
Italijanski mediji so sicer v nedeljo zvečer poročali, da naj bi bilo več držav, med njimi Italija, Nemčija, Francija, Portugalska, 
Luksemburg, Nizozemska in Romunija pripravljene sprejeti nekatere izmed migrantov, če bi Malta ladjama, ki ju prevažajo, 
dovolila vplutje v eno izmed svojih pristanišč. Francoska ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau je poleg tega izrazila 
upanje, da bodo rešitev za migrante našli že danes, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. 
A v vladnih krogih v Valletti so danes dali vedeti, da jim bo Malta vplutje dovolila le, če jih bo pripravljeno sprejeti zadostno 
število članic povezave. Sicer pa naj bi v otoški državi po poročanju časnika Times of Malta naraščal pritisk na vlado, naj 
migrantom dovoli vstop na svoja tla. Na spletnih družbenih omrežjih je tako stekla kampanja pod sloganom Pustite jih 
noter. 
Na ladjah nemške in nizozemske nevladne organizacije, Sea Watch in Sea-Eye, so med 49 migranti tudi majhni otroci in 
dojenček. Predstavnica Sea Watch je v nedeljo orisala žalostne razmere na njihovi ladji, na kateri so po njenih besedah 
migranti stisnjeni skupaj v majhni kajuti, zaradi česar so sredi razburkanega morja bruhali kar drug po drugem. 

• Trump posreduje med Srbijo in Kosovom. STA. Dnevnik, Ljubljana, 8. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042856620/svet/trump-posreduje-med-srbijo-in-kosovom  
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Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za mirovni sporazum med Prištino in Beogradom, ki ga bosta v Beli hiši 
podpisala predsednika Hashim Thaci in Aleksandar Vučić, je poročala ameriška televizija Fox News, ki ima dobre zveze s 
Trumpovo administracijo. Trump naj bi obema stranema pokazal jasno pot naprej. 
 

 
Slika: Ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters  
 
»Trump želi, da dosežeta obojestransko sprejemljivo rešitev in dokler se bosta oba strinjala, jo bo podprl tudi Trump,« je 
poročala televizija, ki se sklicuje na vir blizu predsednika. Gre za scenarij, ki si ga seveda že desetletja želi tudi EU, pod katere 
pokroviteljstvom potekajo pogajanja med obema državama. 
Razlika je v tem, da Bela hiša, kot kaže, meni, da bi bil podpis sporazuma v Ovalni pisarni Bele hiše s Trumpom ob strani za 
Vučića in Thacija dovolj velika vzpodbuda, da uredita stoletja stare prepire. Ti so leta 1998 izbruhnili v vojno, med katero je z 
zračnimi napadi sodelovala zveza Nato, ki je srbske sile pregnala s Kosova. 
Ponudba podpisa v Beli hiši »velik korenček« 
Trump je obema voditeljema pred kratkim poslal osebno pismo s pozivom, naj pospešita pogajanja, kar sta oba objavila na 
internetu. Trump opozarja, da je sedaj izjemna priložnost za celovit mirovni sporazum, ki se kmalu ne bo spet pojavila. 
»Ponudba Bele hiše kot prizorišča podpisa sporazuma je seveda velik korenček in če bi administracija z njim dosegla 
resničen mir med Srbijo in Kosovo, vključno s srbskim priznanjem Kosova, bi bil to res bistven korak naprej,« je izjavil 
ameriški veleposlanik pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi Daniel Baer. 

• Rezjanskega duhovnika razburila kratka krila v cerkvi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 9. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042856739/Svet/rezjanskega-duhovnika-razburila-kratka-krila-v-cerkvi  
V cerkvah v Reziji so pred kratkim zakrožili letaki, uperjeni proti nošenju kratkih kril v cerkvi, ki jih je pripravil vikar v eni 
od cerkva v Reziji. Besede z letakov o "mesu na prepihu" in da cerkev ni plesišče ali budoar, so sprožile kar nekaj polemik, 
poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. 
 

 
Fotografija je simbolična. Foto: Tomaž Skale  
 
Tridesetletni vikar Alberto Zanier je zaradi po njegovem mnenju neprimernega načina oblačenja mladih farank pri maši 
spisal svoj manifest in ga razdeljeval med verniki v Reziji, italijanski dolini v pokrajini Furlanija-Julijska krajina, kjer živijo tudi 
pripadniki slovenske manjšine. Duhovnik je oblačenje mladih vernic označil za hudo nespoštovanje do ženskega telesa, do 
drugih ljudi ter do duhovnika. 
Po njegovem zapisu je »razkazovanje mesa na prepihu huda oblika nespoštovanja do vseh v bližini, saj bi to lahko prizadelo 
njihovo občutljivost ali razburilo njihovo seksualnost". "Ali smo pozabili, da smo pred božjim služabnikom, poklicanim, da ne 
le živi v celibatu, ampak da razglaša ter uči katoliško moralo tudi na področju spolnosti,« je zapisal don Zanier, ki je krivdo za 
tako oblačenje pripisal mamam deklet. »Drage mame, ali ne vidite, kakšne hodijo na okoli vaše hčere?« je zapisal. 
Njegov zapis je sprožil nemalo polemik. Oglasila so se tudi nekatera od »nagovorjenih« deklet, ki da jih je vikarjev zapis 
užalil. Odgovarjajo mu, da »so te noge božji dar«, poroča časnik Messagero Veneto. 
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• Apel premierju Šarcu: ustavite Orbana! Pisma bralcev. Polona Jamnik, Bled. Dnevnik, Ljubljana, 9. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042856590/mnenja/odprta-stran/apel-premierju-sarcu-ustavite-orbana  
Gospod predsednik vlade Marjan Šarec, pozivam vas, da vaša vlada dobro premisli in ne podpiše koncesije (kar je njena 
pristojnost) za uporabo termalne vode v Termah Lendava. Poslušala sem vaš govor na osrednji državni proslavi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. Dotaknile so se me vaše besede o domoljubju. Zavrnitev podpisa koncesije ni v prvi vrsti 
gospodarska, ampak domoljubna odločitev. Lepo ste dejali, da je domoljubje pravica, »predvsem pa dolžnost vsakega 
izmed nas«. Če se odločite za podpis, boste prodali tudi kos naše suverenosti tistemu, ki kaže apetite po Sloveniji.  
Zdravko Počivalšek, gospodarski minister v sedanji in prejšnji vladi, je (berem tudi v Dnevniku, 8. januarja) proti prodaji 
lendavskih term. (On se na termalni turizem gotovo spozna.) »Problem je, ker prodaja ni bila v skladu s strategijo trajnostne 
rasti slovenskega turizma, ker gre za vprašljivo kapitalsko naložbo in ker gre za prodajo na obmejnem območju.« Tudi v 
Termah Lendava je bilo v zadnjih letih rekordno število obiskov in nočitev, turistična sezona namreč traja vse leto. Sama 
imam izkušnje, kako je vedno teže dobiti kakšno prosto sobo. 
Mediji so pisali, da je Sava Turizem terme za devet milijonov evrov prodala najboljšemu ponudniku, madžarskemu 
državnemu skladu Comitatus, ki v resnici ne obstaja, gospodarski minister pa ni imel vzvodov, da bi prodajo preprečil. No, 
zdaj jih ima glede koncesije. Kar nekaj vprašanj se poraja. Zakaj so se v Savi odločili prodati nekaj, kar nese zlata jajca? Zakaj 
so žrtvovali ravno Terme Lendava, ki ležijo na obmejnem območju in so zato najranljivejše? Zakaj so jih prodali temu 
čudnemu skladu, ki morda kupuje z opranim denarjem? 
Velik del naše javnosti je kritičen do Orbanovega nacionalizma, sovraštva do tujcev in njegove tendence širiti madžarski 
vpliv pri nas in po Balkanu. Domačini govorijo tem, da v Lendavi odzvanja madžarščina vedno glasneje in pogosteje, da na 
različnih prireditvah in razstavah govorijo (in pojejo) samo po madžarsko (brez vsakega prevoda), da madžarščina izriva 
slovenščino »tudi po mestu, kjer so napisi najprej v madžarščini, spodaj pa v slovenščini«, da »Lendava počasi prehaja v roke 
ne slovenskih, temveč Madžarov z Madžarskega, ki so pokupili veliko objektov in nepremičnin«… Sprašujejo se, le kaj bodo z 
velikim številom nogometnih igrišč, ki jih financira madžarski kapital, s tako imenovano nogometno akademijo. Vedno več 
jih svari pred projektom velike Madžarske. (Mimogrede, 28. junija letos bo stoletnica podpisa versajske mirovne pogodbe.)  
Naši »domoljubi« pa na veliko pomagajo širiti Orbanov vpliv v Sloveniji. (To me spominja na nekdanji odnos z Ivom 
Sanaderjem, da ne grem še dlje v našo zgodovino, v drugo svetovno vojno.) Saj vem, nekateri vidijo v takem »sodelovanju« 
vsestransko zaželene dobre sosedske odnose. Že, že, če bi šlo za narodov blagor, a gre samo za egoistične zasebne interese 
»domoljubov« in Orbana. Slovenci pa bomo za to plačevali davek. 
Sprašujem se, ali smo res že tako revni (beri: so nas tako izropale naše in tuje »elite«), da razprodajamo tudi svoje naravno 
bogastvo, povrhu še tujcem? Voda bo vedno bolj dragocena. Kaj vse se lahko zgodi v 30 letih, v času trajanja koncesije? Za 
»borih« devet milijonov evrov smo (oziroma bomo) zamenjali Terme Lendava. Pa je to samo malo več denarja, kot smo ga 
brez vsakega sramu zapravili za dva referenduma o drugem tiru! 
Še enkrat, predsednik vlade, pred vami je pomembno domoljubno vprašanje: podpisati ali ne podpisati. Boste ravnali 
državotvorno? Zaradi vseh naših državljanov pa tudi upam, da se vam ne bo treba odločati o solastništvu (ali koncesiji) 
Madžarske v Luki Koper. 

• Politični premiki pred evropskimi volitvami: Salvini razširja os populistov do Varšave. Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana, 9. januar 2019 

https://www.dnevnik.si/1042856762/svet/salvini-italija-in-poljska-glavna-akterja-nove-evropske-pomladi  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini išče na vzhodu Evropske unije nove zaveznike za os populistov. S pridružitvijo 
poljske stranke Zakon in pravičnost želi doseči “novo evropsko pomlad”. 
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Salvini (levo) se je ob poskusu oblikovanja naveze z vladajočo stranko Jaroslawa 
Kaczynskega Zakon in pravičnost pred evropskimi volitvami v Varšavi sestal tudi z notranjim ministrom iz njenih vrst 
Brudzinskim. Foto: AP 
 
Potem ko se je italijanski notranji minister Matteo Salvini v minulih mesecih že srečal s predsednico francoskega 
Nacionalnega zbora Marine Le Pen, predsednikom avstrijskih svobodnjakov Heinzem Christianom Strachejem, ameriškim 
strategom Stevom Bannonom ter se z njimi usklajeval o skupnem nastopu na prihajajočih evropskih volitvah, je danes 
koalicijo evroskeptičnih strank poskušal razširiti še v eni članici. V zavezništvo strank, ki želi spremeniti Evropsko unijo, 
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namerava ob svoji Ligi, avstrijski FPÖ in francoskem Nacionalnem zboru pritegniti še poljsko vladajočo stranko Zakon in 
pravičnost (PiS). 
S koalicijo evroskeptikov iz starih držav članic se hoče tako prvič usidrati tudi na vzhodu integracije. V največji od novejših 
držav članic je nameraval na svojo stran pridobiti vladajočo stranko Jaroslawa Kaczynskega, ki je z Evropsko unijo že dve leti 
na okopih zaradi sporne pravosodne reforme, s katero briše ločnico med sodno in izvršno vejo oblasti. Salvini torej nadaljuje 
z oblikovanjem koalicije pred »bitko vseh bitk«, kot imenuje majske evropske volitve, ki jih razume kot začetek prevetritve 
stare celine. »Italija in Poljska bosta protagonistki nove evropske pomladi. Medtem ko se v EU že leta govori o nemško-
francoski osi, si naši državi prizadevata za novo os, ki bo Evropi vlila novo energijo,« je napovedal Salvini in z gostitelji iskal 
podobnosti pri vprašanjih družine, gospodarstva in migracij. 
PiS ne mara proruskosti Lige 
Salvini, ki ga v nekaterih evroskeptičnih strankah, kot je nemška Alternativa za Nemčijo (AfD), vidijo celo kot možnega 
kandidata za naslednjega predsednika evropske komisije, želi »manj Evrope«. To ne pomeni, da želi Evropsko unijo 
odpraviti, temveč več pristojnosti nameniti državam članicam. Prav zato se je njega in njegovih somišljenikov iz tujine že 
oprijel vzdevek »suverenisti«. Mednje se uvršča tudi madžarski premier Viktor Orban, ki pa bo s svojo stranko na volitvah 
nastopil kot del Evropske ljudske stranke. 
Izvedljivost obeh želja suverenistov – sestavljanje predvolilne koalicije in povolilno oblikovanje skupne politične skupine v 
evropskem parlamentu – je sicer vprašljiva. Temeljni razlog so različne nacionalne agende, ki onemogočajo enoten nastop. 
Za poljski PiS denimo se zdi velika ovira tesnejšemu sodelovanju s Salvinijem proruska naklonjenost njegove stranke. 
Ali je Salviniju danes uspelo pridobiti PiS na svojo stran, ni povsem jasno. V stranki so pogovore označili za dobre in 
konstruktivne. »Strinjava se o 90 odstotkih, preostalih deset ostaja predmet razprave,« je po pogovorih s Kaczynskim dejal 
Salvini. »Začela sva pot izmenjave, s katero bosta Liga in PiS vdahnili življenje novim evropskim sanjam. Oblikovali smo 
skupni program, temelječ na krščanskih koreninah, družini in skupnih temah,« je povedal Salvini. 
Zavezništvo Lige in PiS poskuša Salvini oblikovati v času, ko jima predvolilne projekcije v njunih državah napovedujejo 
močno zmago na evropskih volitvah. Podoben uspeh se nakazuje tudi drugim v Salvinijevi neformalni koaliciji. Po zadnjih 
predvolilnih napovedih bi populisti in evroskeptiki utegnili postati celo druga najmočnejša sila v evropskem parlamentu in 
osvojiti od 130 do 155 sedežev v 705-članskem parlamentu. Po podatkih Politica bi se uvrstili takoj za Evropsko ljudsko 
stranko (EPP) in pred trenutno drugo najmočnejšo politično silo v evropskem parlamentu, evropske socialiste in demokrate 
(S&D).  

• Avramopulos o migrantih v Sredozemlju: Minuli tedni niso prikazali EU v najlepši luči. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
9. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042856750/svet/avramopulos-o-migrantih-v-sredozemlju-minuli-tedni-niso-prikazali-eu-v-
najlepsi-luci  
Minuli tedni niso prikazali EU v najlepši luči, je danes v Bruslju poudaril evropski komisar za migracije Dimitris 
Avramopulos zaradi vnovičnih težav pri iskanju rešitve za migrante v Sredozemlju. Pohvalil je Malto, da je dovolila 
izkrcanje migrantov z dveh ladij, ter še osem držav, ki so privolile, da jih bodo sprejele. Slovenije ni med njimi. 
 

 
Slika: Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos. Foto:  Reuters  
 
»Minuli tedni niso prikazali EU v najlepši luči. To, da 49 ljudi za skoraj tri tedne obtiči na čolnih na morju, ni nekaj, za kar si 
prizadeva EU. V EU gre za vrednote in solidarnost. Če teh ni, to ni Evropa,« je posvaril komisar. 
Ob tem je članice znova pozval k več solidarnosti. To je sporočilo, ki se ga nikdar ne bo utrudil ponavljati, je zatrdil. Pozval je 
tudi k čimprejšnji obravnavi rešenih migrantov. 
Komisar je izrecno pohvalil Malto kot »najmanjšo članico, ki je izkazala največjo solidarnost«, ko je dovolila izkrcanje 
migrantov z dveh ladij nevladnih organizacij. 
Pohvalil je tudi še osem članic - to so Nemčija, Francija, Italija, Portugalska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija in Irska - ki 
so poleg Malte privolile, da bodo sprejele izkrcane migrante. 
Ta najnovejši primer težav pri iskanju rešitve za rešene migrante v Sredozemlju potrjuje, da je treba vzpostaviti predvidljiv in 
vzdržen mehanizem za obravnavo migrantov, saj se EU ne more zanašati na neurejene in ad hoc rešitve. 
Pozval je k vzpostavitvi začasne ureditve v pomoč najbolj izpostavljenim članicam, ki bi delovala kot most do uvedbe novih 
evropskih azilnih pravil. Azilna reforma je sicer že dolgo v slepi ulici zaradi spornih obveznih begunskih kvot. 
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Komisar je tudi opozoril, da morajo vsi akterji, vključno z nevladnimi organizacijami, spoštovati pravila in delovati 
odgovorno, tako da ne bodo spodbujali poslovnega modela trgovcev z migranti. 
Avramopulos je še ponovil poziv k nujnosti ukrepanja tudi v luči evropskih volitev. »Evropi se bo sodilo glede na to, kaj bo 
zagotovila državljanom,« je izpostavil. 
Migracijske dileme so vroča tema pred evropskimi volitvami. Čeprav se je število nezakonitih prehodov meje EU znižalo na 
raven pred krizo leta 2015, nasprotniki migracij izkoriščajo ohromelost unije pri odločanju o ključnih vprašanjih za nabiranje 
političnih točk. 

• Ladji z 49 migranti bosta lahko pristali na Malti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 9. januar 2019 
https://www.dnevnik.si/1042856736/svet/ladji-z-49-migranti-bosta-lahko-pristali-na-malti  
Ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye s skupno 49 migranti na krogu bosta "v naslednjih nekaj 
urah" lahko pristali na Malti, potem ko je osem evropskih držav doseglo dogovor, da sprejmejo migrante, je sporočil 
malteški premier Joseph Muscat. 
 

 
Slika: Ladji z 49 migranti bosta lahko pristali na Malti. Foto: Reuters  
 
Migrante bodo sprejele Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija, poročajo tuje 
tiskovne agencije. »Dosežen je bil ad hoc dogovor,« je potrdil Muscat in dodal, da je bil v tem okviru dosežen tudi dogovor o 
usodi 249 migrantov, ki jih je Malta rešila konec decembra. 
Od skupno 298 migrantov jih bo 176 sprejelo omenjenih osem držav EU, 78 jih bo ostalo na Malti, 44 migrantov iz 
Bangladeša pa bodo vrnili v domovino, je dejal malteški premier. 
Na dovoljenje za vplutje v pristanišče katere od evropskih držav sta ladji z 49 migranti na krovu, med njimi so dojenček in 
več otrok, več kot dva tedna čakali v Sredozemskem morju. Sea-Watch 3 je 22. decembra pred libijsko obalo rešila 32 ljudi, 
ki so se znašli v težavah. Ladja organizacije Sea-Eye pa je teden dni kasneje iz Sredozemskega morja rešila še 17 migrantov. 

• Migranti z dveh ladij prispeli na Malto. STA Dnevnik, Ljubljana, 9. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042856794/svet/migranti-z-dveh-ladij-prispeli-na-malto  
Migranti, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju na krovu ladij nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch 
in Sea-Eye, so danes vendarle prispeli na Malto. 49 migrantov so pred obalo Malte premestili na ladjo malteške vojske, ki 
je popoldne vplula v pristanišče v Valletti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 

 
Slika: Migranti, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju na krovu ladij nemških človekoljubnih organizacij Sea-
Watch in Sea-Eye, so danes vendarle prispeli na Malto. Foto: AP  
 
Malta je dovolila prihod migrantov, ko so Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija 
sporočili, da bodo sprejeli migrante. 
Malteška vlada je namreč zavračala prihod migrantov, dokler države članice EU niso izrazile pripravljenosti, da bodo sprejele 
zadostno število od skoraj 300 migrantov. Okoli 250 od teh jih je bilo na otoku že od prej. 
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Nemčija je sporočila, da je pripravljena sprejeti 60 migrantov. Že prej pa je malteški premier Joseph Muscat pojasnil, da bo 
176 migrantov sprejelo omenjenih osem držav EU, 78 jih bo ostalo na Malti, 44 migrantov iz Bangladeša pa bodo vrnili v 
domovino. 
Na dovoljenje za vplutje v pristanišče katere od evropskih držav sta ladji z 49 migranti na krovu, med njimi so dojenček in 
več otrok, več kot dva tedna čakali v Sredozemskem morju. Sea-Watch 3 je 22. decembra pred libijsko obalo rešila 32 ljudi, 
ki so se znašli v težavah. Ladja organizacije Sea-Eye pa je teden dni kasneje iz Sredozemskega morja rešila še 17 migrantov. 

• Vlada zaradi povečanja prošenj za mednarodno zaščito v 32 novih zaposlitev, dodatne prostore in vozila. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 10. januar 2019  

https://www.dnevnik.si/1042856920/slovenija/vlada-zaradi-povecanja-prosenj-za-mednarodno-zascito-v-32-novih-
zaposlitev-dodatne-prostore-in-vozila  
Vlada je aktivirala tretjo fazo kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila 
prosilcev za mednarodno zaščito, saj je ministrstvo za notranje zadeve preseglo kvoto prošenj, ki jih lahko nemoteno 
obravnava z rednimi zmogljivostmi. Predvidenih je 32 zaposlitev, dodatni prostori in oprema ter štiri vozila. 
 

 
Slika: Vlada zaradi povečanja prošenj za mednarodno zaščito v 32 novih zaposlitev, dodatne prostore in vozila. Foto: Anže 
Malovrh/STA 
 
Kot je po današnji seji vlada zapisala na Tumblrju, je notranje ministrstvo preseglo kvoto prošenj za mednarodno zaščito, ki 
jih lahko kakovostno in nemoteno obravnava z rednimi kadrovskimi, finančnimi, materialnimi in logističnimi zmogljivostmi. 
Glede na statistične podatke so že od aprila 2018 izpolnjeni pogoji za aktiviranje tretje faze povečanja, zato kadrovske 
zmogljivosti in prostorske kapacitete ne zadoščajo za nemoteno izvajanje dela na področju postopkov mednarodne zaščite. 
Število prošenj za mednarodno zaščito je od aprila do septembra 2018 namreč višje od 250 na mesec. 
Kontingentni načrt pri aktiviranju prve, druge in tretje faze predvideva dodatnih 32 zaposlitev za določen čas, zagotovitev 
dodatnih poslovnih prostorov, opremo za delo in štiri vozila. Navedeno se nanaša izključno na izvajanje postopkov 
mednarodne zaščite in ne posega na izvajanje kontingentnega načrta v delu, ki se nanaša na zagotavljanje oskrbe in 
nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito, so še izpostavili na vladi. 

• Oddelek za reševanje prošenj za azil se bo močno razširil. Ušk. Dnevnik, Ljubljana, 11. januar 2019  
https://www.dnevnik.si/1042857023/slovenija/oddelek-za-resevanje-prosenj-za-azil-se-bo-mocno-razsiril  
Število uradnikov, ki obravnavajo prošnje za azil, se bo bistveno povečalo. Vlada je namreč včeraj sprožila tretjo fazo 
načrta, ki je predvidena ob povečanem številu prošenj. Vprašanje pa je, ali bo s tem država opustila tudi prakso 
nezakonitih vračanj na Hrvaško. 
 

 
Slika: Rešeni migranti ob izkrcanju na Malti. Foto: AP Photo/Rene Rossignaud 
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Število uradnikov na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), ki rešujejo prošnje za azil, se bo bistveno povečalo. Dobili bodo 
tudi nove prostore in štiri avtomobile. Odločitev o razširitvi oddelka je na včerajšnji seji sprejela vlada, ki je sprožila tretjo 
fazo kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno 
zaščito. Ta faza povečanja je predvidena, kadar povprečno število prošenj preseže dvesto petdeset na mesec. 
Lani je bilo prošenj v povprečju dvesto devetintrideset na mesec, a je v poletnih mesecih število naraslo tudi nad tristo. 
Največ, tristo enainosemdeset, jih je bilo avgusta. 
Višja kakovost odločb 
Če bo oddelek za odločanje o prošnjah večji, bodo odločitve (pozitivne ali negativne) hitrejše in bolje utemeljene, tako da bo 
imelo manj dela z njimi – ob morebitnih pritožbah – tudi upravno sodišče. Z odločitvijo o povečanju števila uradnikov, ki 
obravnavajo prošnje za azil, vlada razrešuje dolgoletno »podhranjenost« tega oddelka na MNZ. V preteklih letih je bilo 
uradnikov zgolj po deset, odgovorni pa so bili za reševanje stotin prošenj. Ker so se nabrali veliki zaostanki, so prosilci za azil 
izgubljali upanje in so množično odhajali naprej v zahodnoevropske države. To se dogaja tudi trenutno – število podanih 
prošenj, ki so zapisane v mesečni ali letni statistiki, se ne ujema s številom nastanitev v azilnem domu. Enostavneje 
povedano: v azilnem domu je ves čas manj ljudi (domske zmogljivosti so konstantno napolnjene le približno do polovice) od 
števila prošenj »na papirju«. V tem kontekstu je vlada včeraj tudi poudarila, da povečujejo zgolj oddelek za obravnavo 
prošenj, na pa tudi oddelka na Uradu za oskrbo in integracijo migrantov, ki skrbi za nastanitev beguncev. 
Slovenija za brodolomce 
Slovenija bo prevzela pet prebežnikov z Malte, neuradno gre za del rešenih migrantov z ladij humanitarnih organizacij Sea-
Watch in Sea-Eye, ki so dva tedna pred malteško obalo čakali na pomoč Evropske unije. Gre za enkratni ukrep v duhu 
solidarnosti do najmanjše države članice EU Malte in humanosti do pomoči potrebnih, so sporočili iz urada vlade za 
komuniciranje. Večje število rešenih migrantov bodo prevzele tudi druge članice EU.  
 

Večer, Maribor 

• Franc Bogovič: Z migrantsko krizo smo dobili novo delitev na vzhod in zahod. Intervju: Franc Bogovič. 
Pogovarjal se je: Uroš Esih. 05.01.2019 

Franc Bogovič, evropski poslanec  
https://www.vecer.com/franc-bogovic-z-migrantsko-krizo-smo-dobili-novo-delitev-na-vzhod-in-zahod-6639673  
 

 
Slika: Franc Bogovič. Foto: Robert Balen 
 
Evropski poslanec o stanju in prihodnosti EU. 
Ste zaskrbljeni za prihodnost EU? V zadnjih letih smo priča nenehnim krizam, mnoge od njih še niso odpravljene, saj 
evropske elite zanje ne najdejo ustreznih rešitev.  
"V osnovi je življenje sestavljeno iz reševanja problemov, včasih lažjih, včasih težjih. Zdaj smo v EU pahnjeni pred nekaj 
izzivov. Evropska unija je imela svetlejše obdobje s širitvijo po padcu blokovske ureditve. Obdobje po letu 2000 je bilo 
podobno medenim tednom. V EU še vedno ni zaključen proces integracije, še vedno obstajajo precejšnje razlike med 
državami in regijami, kar na koncu rezultira v napetostih. Delno so se razlike s kohezijsko in kmetijsko politiko zmanjšale, še 
vedno pa so velike. Potem pa so prišli izzivi finančne in migrantske krize. Mediteranski del EU, ki ima ekonomske težave, je 
imel drugačen pogled na reševanje finančne krize kot Nemčija in druge države EU. Z migrantsko krizo pa smo dobili novo 
delitev na vzhod in zahod. Tukaj gre tudi za delitev med novimi in starimi državami članicami EU, ki so zadnja stoletja, 
desetletja sprejemale številne migrante zaradi gospodarske moči ali kolonialnih povezav. Opozoril bi tudi na notranje 
migracije v EU, ki so zame še bolj problematične kot zunanje, na primer množični odhodi mladih iz nekaterih držav v druge." 
Lahko, prosim, pojasnite?  
"Dva procesa potekata. Na eni strani urbanizacija in praznjenje podeželja, na drugi strani pa selitev iz revnejših regij in držav 
v bogatejše. Zame je danes ključni izziv, kako ohraniti kohezivnost Evrope, da se ne bi zgodilo, da bodo najsposobnejši ljudje 
končali v najbogatejših državah, revnejši pa bodo še revnejši. Sami lahko opazujemo migracije naših ljudi na slovenski 
severni meji, na avstrijsko Štajersko in Koroško. Še precej bolj drastično je v Srbiji, kjer se je prebivalstvo skrčilo z osem na 
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sedem milijonov, v tujino je odšlo več kot 500 tisoč mladih. Pri politikih iz starih držav članic včasih ni dovolj senzibilnosti, da 
bi spoznali, da nove članice nismo v enakem položaju kot na primer Nemčija ali Nizozemska." 
Vprašanja zunanjih migracij ne povezujete s pomanjkanjem solidarnosti pri delitvi bremen predvsem pri novih državah 
članicah EU? 
"Absolutno je potrebna solidarnost. Slovenci smo jo izkazali med vojno v Bosni, ko smo sprejeli 70 tisoč ljudi. Če se bo kaj 
zgodilo v Ukrajini, bo solidarnost potrebna nekje čisto drugje. Če se kaj zgodi v Afriki, je najprej na udaru Mediteran. Mnenja 
sem, da se mora EU na krize v svoji soseščini odzvati solidarno, a sistem kvot je popolnoma nerealen. Najprej zato, ker so 
migranti tisti, ki izbirajo, kam želijo iti. Tudi če jih kdo na silo kam prestavi, zelo hitro pridejo nazaj, kamor želijo iti. V praksi 
so migranti namenjeni v šest do osem najbolj razvitih držav EU. Po drugi strani pa je na primer Poljska soočena s kvoto, 
koliko ljudi naj bi prišlo k njim, ne da bi si sami to želeli in ne da bi imeli razvite in izdelane integracijske procese. Hkrati 
vemo, da se je iz Poljske po vstopu v EU izselilo na zahod več kot dva milijona Poljakov. Če pa smo pošteni - na vzhod 
prihajajo migranti, ki so jih na zahodu že 'prebrali'. 
Osnovna težava je, da EU pri migrantski krizi nima izdelane realne migrantske strategije. Decembra 2015 sem predsednika 
Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja vprašal, ali je EU ugotovila, kakšna je njena absorpcijska sposobnost za migrante. 
Koliko migrantom lahko čez dve ali tri leta zagotovimo, da se bodo lahko počutili kot približno enakopravni Evropejci, da ne 
bodo pristali na robu družbe, kjer se bodo radikalizirali. Odgovora nisem dobil. Na poti do službe v bogatem Bruslju, ko grem 
20 minut peš, zagotovo srečam vsaj 50 brezdomcev. Zato tega mesta, kjer si roke podajata blišč in beda, enostavno ne 
morem prepoznati kot lepo mesto. Spoznavam pa tudi, da kolonialne države plačujejo ceno kolonializma. Ne uspeva jim 
integracija. V Franciji so predmestja velikih mest geta, v katerih ni več pravne države. Pred stvarmi, ki povzročajo težave, si 
ne smemo zatiskati oči. Sam nikakor ne morem sprejeti politike o odprti meji EU, da lahko Evropa danes sprejme vsakogar, 
ki bi želel k nam tudi nezakonito." 
Odgovor na migracije je treba poiskati na politični sredini in ne na robovih 
Tesno povezano z migracijami je tudi vprašanje vzpona populizmov in ekstremizmov, posebej na prihajajočih evropskih 
volitvah naslednje leto. Kako nevarne so te sile za EU in kako močno ogrožajo položaj etabliranih političnih sil v Evropi, 
kamor spada tudi Evropska ljudska stranka, kateri pripadate? 
"Če gremo v dvajseta in trideseta leta prejšnjega stoletja, vidimo, da je to največja grožnja človeštvu. Ekstremizem in 
populizem se običajno porajata takrat, ko vodilne stranke nimajo odgovorov na pereča vprašanja v družbi. Takrat se pojavijo 
'mesije' in populisti, ki zelo kakovostno naslavljajo probleme v družbi, imajo pa zelo napačne odgovore na vprašanje, kako te 
probleme reševati. Holokavst se je zgodil v takem kontekstu, zato se zelo bojim, da bi se v Evropi razširil ekstremizem, pa 
tudi populizem. Prostor pa mu bodo dale politike, ki so danes na oblasti, če ne bodo poiskale realnih odgovorov na ključna 
vprašanja." 
Katera so ta ključna vprašanja? 
"Zagotovo večja enakopravnost in poštenost v družbi ter migracije. Pri migracijah ni nobenega razloga za ekstremno 
govorico Marine Le Pen ali nemške stranke AfD. To je napačna govorica, povezana tudi z nacionalizmom in 
evroskepticizmom, ki ima za cilj razbitje EU. Zagotovo pa je tudi politika odprtih meja, kar ponuja levi politični pol, napačna 
politika. Danes je največji izziv za evropsko politiko, kako upravljati migrantske tokove, koliko migrantov Evropa lahko 
sprejme in kako izpeljati uspešno vključitev migrantov v družbo. Odgovor na migracije je treba poiskati na politični sredini in 
ne na robovih. Po drugi strani pa se morajo tudi politiki vprašati, ali njihovi državljani pravično živijo. Ko se ljudje ne počutijo 
več enakopravne, so zelo dovzetni za radikalno govorico, ki družbe ne pelje v pravo smer. Treba je voditi umirjen in odprt 
dialog, brez tega, da bomo eden drugega obmetavali s čudnimi besedami." 
Kdo lahko ponudi sredinsko vizijo EU? V oči namreč bode odsotnost voditeljev s skupnimi evropskimi vizijami. Nemška 
kanclerka Angela Merkel odhaja. Bo boj za njeno nasledstvo na krščansko-ljudskem polu evropske politike dodatno 
okrepil politiko pragmatizma in nacionalnih interesov?  
"Gospa Merklova je opravila zelo pomembno delo v času gospodarske krize, v kateri je s sredinsko politiko in veliko koalicijo 
v Nemčiji ohranila stabilnost in močno nemško gospodarstvo. To daje stabilnost celi EU. Na drugi strani pa ocenjujem, da jo 
je neuspešna migrantska politika stala tega, da se mora kot žalostna figura nemške politike umikati in dati prostor novi 
politiki. To so na demokratičen način v stranki CDU tudi izvedli. Ko pa govorimo o njeni napaki, se je treba zavedati, da je 
Nemčija država, ki ima zelo slabo demografsko sliko. Skoraj 400 tisoč ljudi mora priti v Nemčijo vsako leto, če želijo obdržati 
število prebivalstva nekje pri 82 milijonih. Na drugi strani pa imajo tudi močno gospodarstvo, ki potrebuje delovno silo. 
Zagotovo Merklova ni pričakovala, da bo v letu 2015 prišlo v Nemčijo 1,5 milijona ljudi, kar je vodilo v velike probleme v 
največji evropski državi. Integracija absolutno ne poteka uspešno, saj neuradne številke kažejo, da niti deset odstotkov od 
teh ljudi po treh letih še nima dela, v družbi pa je napetost, ki odpira prostor za skrajno desnico, ki je Nemce spravila na 
ulico." 
Če pogledava še na drugo stran znamenitega nemško-francoskega motorja, kako ocenjujete vizijo razvoja EU, ki jo ponuja 
vaš politični konkurent, francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je sicer doma oslabljen zaradi koncesij, ki jih je moral 
dati gibanju rumenih jopičev? 
"Kar se tiče politične konkurence, opozarjam, da ne živimo več v osemdesetih letih, ko je potekal konstantni boj med 
konzervativci, socialisti in liberalci. To so tiste stranke, ki dajejo EU politično stabilnost po drugi svetovni vojni. Normalno je, 
da se politika nagne enkrat bolj na levo, enkrat bolj na desno. Strah me je tistih, ki so zunaj tega okvira na političnih robovih. 
Tako skrajne levice, ki govorijo nerealno govorico, kar se ekonomije tiče, kot skrajne desnice, ki ima včasih radikalne 
nacionalistične zahteve. Odnos Francija-Nemčija bo še toliko bolj pomemben, kolikor se bo zgodil brexit. Francija ima zelo 
resne probleme. Za gospoda Macrona bi bilo veliko bolje, če bi se bolj posvetil notranjim problemom v Franciji, ki spada v 
krog mediteranskih držav, ki zadnje desetletje ekonomsko zgubljajo moč glede na razviti del Evrope. Macron se je 



velikopotezno lotil evropskega političnega parketa, pozabil pa je na domačega. V njegovih velikih besedah je precej 
nerealnega. Govori o bolj federalni Evropi, bistveno močnejšem proračunu EU, menim pa, da je treba iti v EU naprej 
postopoma, korak za korakom. Če vemo, da je javna poraba v državah EU okoli 48 odstotkov BDP, proračun EU pa obsega le 
okoli odstotek BDP, potem nikakor ne moremo govoriti o federalni Evropi. EU mora v naslednjih letih okrepiti svoje politike 
predvsem na področju varovanja okolja, energetike, digitalizacije, obrambne in migrantske politike. To so teme, kjer lahko 
naredimo več Evrope. Macron želi iti naprej preveč velikopotezno in prehitro, EU še ni tako enotna, da bi bila kos izzivu, kot 
je skupni evropski proračun." 
Na poti do službe v bogatem Bruslju, ko grem 20 minut peš, zagotovo srečam vsaj 50 brezdomcev 
Evropska unija z odhodom tako pomembne članice, kot je Velika Britanija, nedvomno izgublja pomen in moč? 
"Brexit je največja politična neumnost zadnjih treh desetletij v Evropi. To so spoznali sedaj tudi tisti, ki so zanj glasovali. 
Izkazalo se je, da nobeden od argumentov zagovornikov brexita ne drži. Nizozemska kolegica v Evropskem parlamentu je 
Nigela Faragea, ki je največji zagovornik brexita, označila, da je lažnivec in hinavec. To je podkrepila z informacijo, da imata 
oba njegova sinova že nemško državljanstvo in da se je izkazalo, da so njegovi argumenti za brexit navadne laži. S tem je 
razgalila bedo brexita, v Britaniji vlada politični kaos. Trda meja z Irsko je rešitev, ki sodi v devetnajsto, in ne enaindvajseto 
stoletje digitalizacije in globalizacije. Z brexitom najbolj izgublja Velika Britanija, potem države, ki so z njo tesno povezane, 
kot so Irska, Švedska, Nizozemska, flamski del Belgije, Nemčija, izgubila pa bo seveda EU kot celota. Na nek način kljub 
zmedi in kaosu še vedno upam, da bo Britance srečala pamet in da se ta proces zaustavi. Sodišče EU je nekako dalo 
priložnost Britancem, da se o brexitu sami še enkrat odločijo. Na evropski strani sta potrpežljivost in želja, da do brexita ne 
pride." 
Kje je mesto Slovenije v spreminjajoči se EU? Nekatere študije nas uvrščajo med najbolj pasivne članice. Očitno je tudi, da 
ima Slovenija težave s črpanjem denarja, ki je državi na voljo v okviru evropskih skladov.  
"Treba je biti precizen. Ljudje, slovensko izvozno usmerjeno gospodarstvo, slovenski turizem odlično izkoriščajo prednosti 
članstva v EU. Če pa gledamo politično, drži, kar ste omenili. Slovenija nima enotne zunanje politike, nima osredotočenosti 
na ključne stvari, ki bi jih bilo mogoče v kratkem času uresničiti. Zunanja politika je bila v zadnjih letih zelo dezorientirana na 
evropskem parketu in se je bolj kot z EU spogledovala z Rusijo. Črpanje evropskih sredstev pa je sramota vlade Mira Cerarja. 
Da konec leta 2018 nimamo računalniškega sistema za črpanje EU-sredstev iz finančne perspektive 2014-2020, je sramota in 
je povsem nesprejemljivo. Resnično bi morale leteti glave. Nekateri smo na to opozarjali, sam sem leta 2015 v državnem 
svetu naredil odmevno konferenco, ker sem bil prepričan, da Slovenija ne razume finančne perspektive 2014-2020, kar se je 
zdaj tudi izkazalo. Cerarjeva vlada ni dala nobene prioritete črpanju, tudi mediji jih niste opozarjali na to, kot na primer 
nekatere prejšnje vlade. Enajst kohezijskih projektov, ki so omogočili velik del dosedanjega črpanja, sva postavila že skupaj z 
Moniko Kirbiš Rojs davnega leta 2013, ko sem bil minister takratne vlade." 
Politična kriza resorja, pristojnega za črpanje evropskih sredstev, je očitna. 
"Vesel sem, da je minister v odhodu Marko Bandelli krizo razgalil. Računam na streznitev in realen pristop v naslednjih 
tednih, mesecih, sicer bo del EU-sredstev izgubljen. Ampak ne na način, kot je šlo do sedaj, da vsak minister zamenja ekipo. 
Ključen problem zmede pri nas je, da se je celotna ekipa, ki se je sistematično gradila desetletje, na koncu razpustila, 
nekateri pa so bili celo izgnani iz vlade, tudi Monika Kirbiš Rojs, največja poznavalka kohezijske politike pri nas. Napačen pa 
je bil tudi sam koncept finančne perspektive 2014-2020, ki ga je oblikovala vlada Alenke Bratušek, saj je namenila kar 40 
odstotkov oziroma 1,2 milijarde evrov sredstev za pametno specializacijo. To je bistveno preveč. Kvečjemu četrtino tega 
denarja bi morali nameniti za to področje, da bi se naučili kulture sodelovanja, ki je nujna za uspeh na tem področju." 
Namero, da se boste naslednje leto znova potegovali za evropski poslanski mandat, ste že izrazili. Kakšna je usoda 
skupne liste z Novo Slovenijo? Računate na vnovično izvolitev po scenariju iz leta 2014, ko ste bili izvoljeni s 
preferenčnimi glasovi iz skupne liste? 
"Moja politična pot gre od predsednika krajevne skupnosti, župana, poslanca, ministra do evropskega poslanca. Vem, kako 
potekajo stvari od spodaj navzgor, sedaj pa sem bogatejši še za pogled od zgoraj navzdol. Hvaležen sem za priložnost, da 
sem lahko poslanec Evropskega parlamenta. Imel sem priložnost obiskati velik del sveta, zato lažje razumem, v katero smer 
gre naša prihodnost. V Evropskem parlamentu sem se našel v številnih projektih, od pametnih vasi do biogospodarstva, 
dobil pa sem tudi naziv najboljšega evropskega poslanca v letu 2018 za področje raziskav in inovacij. Pametne vasi so 
postale sinonim zame, v pisarni evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana pa vidijo Slovenijo kot pilotno državo na 
tem področju. 
Skupna lista z Novo Slovenijo se je izkazala za pravilno politično odločitev. SLS vabi Novo Slovenijo, da znova naredimo 
skupno listo. S tem se poveča možnost, da dobimo dva mandata. Ne želimo se mešati v notranje zadeve Nove Slovenije. 
Meni so zelo čudni petelinji boji, kdo bo prvi na kaki listi. O tem, kdo bo izvoljen, na koncu odločajo ljudje, ki imajo možnost 
odločati s preferenčnim glasom." 
Na evropskem nivoju desni opciji uspeva, saj ima večino evropskih poslancev, pet od osmih, in zelo verjetno je, da se bo 
to razmerje znova ponovilo tudi na majskih evropskih volitvah. Na parlamentarnih volitvah je uspeh slabši. Tudi projekt 
slovenske pomladi ni več posebno vitalen, kar se je pokazalo ne nazadnje tudi ob proslavljanju 30. obletnice ustanovitve 
Slovenske kmečke zveze, predhodnice današnje SLS. Na obeležitvi tako pomembne obletnice so namreč manjkali vidni 
predstavniki SDS. 
"Na evropski ravni imamo slovenske stranke, članice Evropske ljudske stranke - EPP (SDS, NSi in SLS), 62,5 odstotka 
poslancev, kar je najboljši rezultat med vsemi državami. Kar pa se tiče domačih parlamentarnih volitev, vemo, da je rezultat 
bistveno slabši. Treba pa je poudariti, da imamo vse tri pomladne stranke za sabo že tri desetletja delovanja. Če gledamo po 
Evropi, imajo številne stranke, ki so enako stare ali več, mnoge težave, predvsem notranje narave. V SLS smo imeli letos 
spravni kongres, na katerem smo zakopali zamere iz preteklosti. Ocenjujem, da je zdaj konsolidirana SLS pomemben člen 



slovenskega desnega političnega pola. Se pa zavedam, da bo v prihodnosti zelo težko narediti ozke politične koalicije. Treba 
bo znati sobivati v koaliciji s kom drugim in se znati dogovoriti. Če gledamo vsebinsko, vrednostno in gospodarsko, so si 
stranke pomladi najbližje. Ne znam si predstavljati na primer sodelovanja z Levico. Pomladne stranke so prve poklicane, da 
naredijo jedro koalicije, hkrati pa morajo biti sposobne sodelovanja in dovolj zanimive, da se nam še kdo pridruži. Potrebna 
je tudi pragmatičnost zaradi proporcionalnega volilnega sistema. Tukaj imamo določene probleme v celotnem desnem polu. 
Verjamem pa, da tako, kot smo se mi v SLS marsikaj naučili na svojih napakah, se mora vsak med nami kaj naučiti in kaj 
spremeniti. Verjamem, da smo dovolj zreli in modri, da bomo to pri sebi naredili, šele potem bodo ljudje prepoznali, da smo 
upravičeni do novega zaupanja, in potem lahko kaj dobrega naredimo za Slovenijo." 

• Fox News: Trump posreduje med Srbijo in Kosovom. STA. Večer, Maribor, 08.01.2019 
https://www.vecer.com/fox-news-trump-posreduje-med-srbijo-in-kosovom-6641341  
 

 
Slika: Donald Trump. Foto: Reuters  
 
Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za mirovni sporazum med Prištino in Beogradom, ki ga bosta v Beli hiši 
podpisala predsednika Hashim Thaci in Aleksandar Vučić, je poročala ameriška televizija Fox News, ki ima dobre zveze s 
Trumpovo administracijo. Trump naj bi obema stranema pokazal jasno pot naprej. 
Trump želi, da dosežeta obojestransko sprejemljivo rešitev in dokler se bosta oba strinjala, jo bo podprl tudi Trump, je 
poročala televizija, ki se sklicuje na vir blizu predsednika. Gre za scenarij, ki si ga seveda že desetletja želi tudi EU, pod katere 
pokroviteljstvom potekajo pogajanja med obema državama. 
Razlika je v tem, da Bela hiša, kot kaže, meni, da bi bil podpis sporazuma v Ovalni pisarni Bele hiše s Trumpom ob strani za 
Vučića in Thacija dovolj velika vzpodbuda, da uredita stoletja stare prepire. Ti so leta 1998 izbruhnili v vojno, med katero je z 
zračnimi napadi sodelovala zveza Nato, ki je srbske sile pregnala s Kosova. 
Trump je obema voditeljema pred kratkim poslal osebno pismo s pozivom, naj pospešita pogajanja, kar sta oba objavila na 
internetu. Trump opozarja, da je sedaj izjemna priložnost za celovit mirovni sporazum, ki se kmalu ne bo spet pojavila. 
"Ponudba Bele hiše kot prizorišča podpisa sporazuma je seveda velik korenček in če bi administracija z njim dosegla resnični 
mir med Srbijo in Kosovo, vključno s srbskim priznanjem Kosova, bi bil to res bistven korak naprej," je izjavil ameriški 
veleposlanik pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi Daniel Baer. 

• Horvath ostaja na čelu madžarske manjšine. Intervju: Attila Kovacs. Pogovarjal se je: Timotej Milanov. Večer, 
Maribor, 09.01.2019 

https://www.vecer.com/horvath-ostaja-na-celu-madzarske-manjsine-6641155 
 

 
Slika: Ferenc Horvath bo že tretji mandat vodil krovno manjšinsko organizacijo prekmurskih Madžarov. Foto: Nataša 
Juhnov  
 
Pred glasovanjem Attila Kovacs javnost in člane krovne manjšinske organizacije opozarjal na domnevno nezdružljivost 
funkcij, medtem ko Ferenc Horvath poudarja, da istočasno opravljanje obeh funkcij z zakonskega vidika ni sporno 
Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne manjšinske organizacije prekmurskih 
Madžarov, je izvolil predsednika za naslednja štiri leta. To bo še naprej Ferenc Horvath, sicer tudi poslanec madžarske 
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narodne skupnosti v državnem zboru, ki vodi PMSNS že dva mandata. Kot je povedal pred izvolitvijo, želi v novem mandatu 
nadaljevati že začete projekte: "Treba je ohraniti bilateralno sodelovanje na najvišji ravni, tako s porabskimi Slovenci kot 
tudi z drugimi manjšinami v karpatskem bazenu. Prav tako moramo dati mladim več možnosti za sodelovanje v naši 
skupnosti." Horvath je bil edini kandidat za predsednika, ki ga med sabo izvoli 21 članov sveta. Njegovo kandidaturo je 
podprlo 18 članov sveta, trije pa so se pri glasovanju vzdržali. Podpredsednikov PMSNS za zdaj še niso izvolili. Dan pred sejo 
sveta je na več naslovov poslal sporočilo za javnost tudi Attila Kovacs, sicer zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja, ki meni, da sta funkciji manjšinskega poslanca in predsednika PMSNS nezdružljivi. Kovacs je zadevo 
prijavil tudi komisiji za preprečevanje korupcije in službi za transparentnost, integriteto in politični sistem na ministrstvu za 
javno upravo, pri kateri se je o tem vprašanju predhodno pozanimal. 
 

 
Slika: Attila Kovacs opozarja, da je hkratno opravljanje funkcij manjšinskega poslanca in predsednika manjšinske 
organizacije sporno. Foto: Silva Eory 
 
Je hkratno opravljanje funkcij sporno? 
V omenjeni službi so za mnenje zaprosili tudi Urad za narodnosti, na podlagi katerega so Kovacsu odgovorili, da je 
predsednik sveta občinske samoupravne narodne skupnosti v skladu z zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih 
funkcionar. "Upoštevajoč navedeno mnenje, menimo, da bi šlo v primeru, ki ga navajate, za hkratno opravljanje dveh 
funkcij v smislu 10. člena zakona o poslancih." Ta člen sicer določa, da poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta, 
opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih, prav tako ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana. Kovacs 
meni, da potemtakem isto velja za predsednika PMSNS. 
Horvathovo kandidaturo je podprlo 18 članov sveta, trije pa so se vzdržali 
"Osnovno vprašanje se namreč glasi: Ali lahko poslanec madžarske narodne skupnosti v državnem zboru sprejme zakon, na 
primer zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, pri tem 
zakonu ima poslanec madžarske narodne skupnosti celo pravico veta, nato pa ga kot predsednik PMSNS izvaja, tako da daje 
soglasje k imenovanju ravnateljev, k učnemu načrtu dvojezičnih šol," se sprašuje Kovacs, ki članom sveta PMSNS svetuje, da 
pred glasovanjem pridobijo sklep pristojnih državnih organov o tem, ali sta funkciji nezdružljivi. 
Horvath nasprotno meni, da funkciji nista nezdružljivi. "Tako izhaja iz zakona, ne vem, na kaj se sklicuje Kovacs," pravi in 
dodaja, da je Kovacsa v preteklosti že pozval, da se udeleži seje sveta PMSNS, na kateri bi razpravljali o tej problematiki, a se 
po njegovih besedah na vabilo ni odzval. "Mislim, da je tam primerno mesto za razpravljanje o tovrstnih vprašanjih, ne pa 
prek medijev," še pove Horvath, ki je svoj prvi mandat na čelu PMSNS opravljal nepoklicno, drugi mandat pa poklicno do 
nastopa poslanske funkcije, od takrat naprej je za to delo plačan v skladu s pravilnikom, ki določa višino honorarja za 
predsednika PMSNS. 
 

 
Slika: Saša Zagorc meni, da bi morali posebni položaj narodnostnih poslancev urediti tudi v zakonu o poslancih. Foto: 
Leon Vidic/delo 
 
Zakon nezdružljivosti ne omenja 
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Saša Zagorc, profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pojasnjuje, da funkcija poslanca - pripadnika 
narodnostne skupnosti - in dejavnost predsednika sveta samoupravne narodnostne skupnosti sami po sebi nista 
nezdružljivi. "To bi lahko predpisal le zakon, takšne določbe pa ni," pravi Zagorc, ki ob tem opozarja na po njegovem mnenju 
nenavadno določbo v statutu sveta, ki v svojem 27. členu pod določenimi pogoji dopušča profesionalno opravljanje nalog 
predsednika sveta. Zagorc meni, da je omenjeno vprašanje zakonska materija, ki je ni mogoče urediti samo na ravni statuta 
sveta. Kot še pove, zakon o poslancih ne izpostavlja posebnega položaja poslancev narodnostnih skupnosti, pa bi po 
njegovem mnenju moral: "Določeni konflikti interesov, kopičenje politične ali izvršilne moči na državni, lokalni in 
samoupravni ravni se glede na pristojnosti lahko pojavijo tudi pri vpetosti teh poslancev v samoupravi narodnostnih 
skupnosti, zato bi bilo smotrno to vprašanje urediti z zakonom." 

• (POGLED IZZA MEJE) Salvinijevi izbrisani. Bojan Brezigar, Trst. Večer, Maribor, 09.01.2019 
https://www.vecer.com/salvinijevi-izbrisani-6641344 
 

 
Slika: Župan Palerma Leoluca Orlando med migranti. Foto: EPA  
 
Potem ko je populistična italijanska vlada šest mesecev lahko vedrila, ker se je Demokratska stranka, ki so jo volivci v aprilu 
lanskega leta potisnili v opozicijo, ves ta čas ukvarjala predvsem sama s seboj, je prišlo nedavno do prvega resnega 
političnega spopada. Glavni akter opozicije pa ni bila Demokratska stranka, ampak skupina nekaterih njenih zelo uglednih 
županov. 
Med zakoni, ki jih je v tem času sprejel parlament na predlog vlade, ki jo sestavljajo pripadniki Gibanja 5 zvezd in Lige, je 
zakon o varnosti. Gre v bistvu za zakonodajo, ki je v veliki meri uperjena proti beguncem in ki med drugim spreminja 
določila o azilu. Po prejšnji zakonodaji je za prosilce azila (teh je v Italiji baje več kot 100.000) skrbela država. Nameščeni so 
bili v najrazličnejših strukturah, dijaških domovih, nekdanjih vojašnicah in tudi v zasebnih hotelih in raznih socialnih 
ustanovah, stroške pa je krila država. Po novi zakonodaji naj bi država ne skrbela več za prosilce za azil in občine naj bi jim 
ne izdajale več potrdila o začasnem prebivališču. To pa pomeni, da bi prosilci za azil izgubili nekatere temeljne pravice, 
vključno s pravico do zdravstvene oskrbe in do izobraževanja za šoloobvezne otroke. 
 

 
Slika: Bojan Brezigar Foto: Večer 
 
Temu določilu so se uprli nekateri župani. Prvi je nastopil župan Palerma Leoluca Orlando, odločen borec proti mafiji in 
zagotovo že tri desetletja najpopularnejši politik na Siciliji. Po njegovi oceni je ta zakonodaja protiustavna, ker ne zagotavlja 
temeljnih človekovih pravic, kot sta pravici do zdravja in izobraževanja. Orlandu se je v nekaj urah pridružilo več županov 
Demokratske stranke, medtem ko so bili župani, ki so blizu vladni koaliciji, v vidni zadregi. Tudi oni se namreč zavedajo 
problemov, ki jih nova zakonodaja predstavlja za občine; prosilci za azil bi namreč tavali po ozemlju, morali bi se nekako 
preživljati, ne bi bili več nameščeni v javnih strukturah, vse to pa je razlog za zaskrbljenost. Kljub temu so, zvesti politični 
odločitvi vladne koalicije, župani desne sredine ocenili, da je treba zakone spoštovati, češ da je za odločanje o ustavnosti 
poklicano ustavno sodišče. Dve deželni vladi, Toskane in Kalabrije, pa sta že napovedali pritožbo na ustavno sodišče.  
Italija postaja spet "normalna" država, taka, kakršna je vedno bila 
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Notranji minister, sicer lider Lige Matteo Salvini, je besno reagiral na upor županov, njegovi zavezniki Gibanja 5 zvezd pa so 
ga sicer formalno podprli, vendar so imeli sami veliko pomislekov nad novo zakonodajo. Dejstvo je, da sestavljata vladno 
koalicijo stranki, ki imata popolnoma različna programa in tudi različno volilno bazo. Ligo so volili predvsem volivci srednjega 
sloja, ki so ga varčevalni finančni ukrepi zadnjih let močno prizadeli, Gibanje 5 zvezd pa je glasove nabiralo predvsem pri 
revnejšem sloju prebivalstva, kateremu je obljubljalo državljanski dohodek. In zdaj, ko so ob finančnih pritiskih Evropske 
komisije ukrepi veliko skromnejši od predvolilnih obljub, skoraj ne mine dan, da ne bi prišlo do kratkih stikov med obema 
koalicijskima partnerjema. 
Zadnji zadeva dve ladji humanitarnih organizacij, ene nemške in ene nizozemske, ki že več kot dva tedna plujeta po 
srednjem Sredozemlju z nekaj več kot štiridesetimi begunci, ki sta jih posadki rešili ob brodolomu majhnih plovil, na kateri 
so se vkrcali na severnoafriški obali. Ladji že ves ta čas iščeta pristanišče, v katerem bi lahko pristali, a so Malta, Italija, 
Francija in Španija zavrnile prošnjo za izkrcanje. V Italiji se je Salvini odločno zoperstavil izkrcanju. Italijanska pristanišča so 
zaprta, je bilo njegovo geslo vse te dni. Lider Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio je pod vplivom svojih poslancev ponudil možnost 
izkrcanja za otroke in ženske, kar pa so zavrnili tako begunci, ker želijo ohraniti strnjene družine, kot tudi Salvini. V nedeljo je 
v polemiko neposredno posegel papež Frančišek, ki je ožigosal pomanjkanje humanosti in pozval vse evropske države, naj 
sprejmejo begunce; vsi so razumeli, da je bil poziv v prvi vrsti namenjen Italiji; tako je Di Maio še isti dan napovedal, da bo o 
tem odločala celotna vlada. V njej pa ima Gibanje 5 zvezd večino. 
 

 
Slika: Mateo Salvini. Foto: Reuters 
 
To pa je samo zadnji primer razhajanja v koaliciji. Kljub temu je splošno mnenje, da bo slednja zdržala vsaj do majskih 
evropskih volitev. Vendar pa je upor pomembnih županov končno znak, da se je opozicija prebudila in, morda, da znajo 
Salvinijevi izbrisanci razrahljati tkivo, ki povezuje vladno koalicijo. Skratka, da postaja Italija spet "normalna" država, taka, 
kakršna je vedno bila. 

• Ilegalni prebežniki: Se bo ponovila pomlad 2018?  ABE. Večer, Maribor, 09.01.2019 
https://www.vecer.com/ilegalni-prebezniki-se-bo-ponovila-pomlad-2018-6641773 
 

 
Slika: 24 ur na dan, tudi peš, policisti patruljirajo ob meji med Ljutomerom in Razkrižjem. Foto: Nataša Juhnov  
 
Pomurska policija 24 ur na dan patruljira na razkriškem in ljutomerskem območju. 
Da je pokrajina ob reki Muri še vedno na zemljevidu tihotapcev in ilegalnih prebežnikov, ki se po zaostritvi nadzora na 
balkanski migracijski poti in uvedbi mejnega nadzora v Avstriji zdaj zadržujejo predvsem v Bosni in Hercegovini, kaže tudi 
današnji primer. Policisti so namreč prijeli dva tujca, ki sta nezakonito prišla v našo državo. Letos jih je v Pomurje prišlo že 
sedem, vsi so zaprosili za azil v Sloveniji in k nam prišli samostojno, brez vodenja tihotapcev. Navadno begunci med 
trajanjem azilnega postopka iščejo priložnost, da bi prišli v svojo ciljno državo. 
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Slika: Ena od mejnih žariščnih točk, ki so pod posebnim drobnogledom pomurske policije, je pri razkriškem pokopališču. 
Foto: Nataša Juhnov 
 
Nelegalni prehodi meje so sicer po podatkih Policijske uprave Murska Sobota (PUMS) v običajnih okvirih in ne kličejo po 
dodatnih ukrepih. Kot pojasnjuje Suzana Rauš iz PUMS, je res, da so lani na slovensko-hrvaški meji obravnavali za četrtino 
več nezakonitih prehodov meje kot leto prej – lani je bilo ilegalnih prebežnikov 158, leta 2017 pa 125 –, a obenem ocenjuje, 
da število prebežnikov ni spremenilo varnostne ocene, po kateri v Pomurju še vedno živimo varno. Tujci so v pokrajino ob 
reki Muri med drugim prihajali tudi iz Indije, Irana in Pakistana. »V letu 2019 pričakujemo, da se bo problematika gibala v 
okvirih iz leta 2018, razen če bi se korenito spremenile razmere na tako imenovani balkanski poti,« še pojasnjuje tiskovna 
predstavnica PUMS. 
 

 
Slika: Roman Zver, komandir PP Ljutomer. Foto: Nataša Juhnov 
 
Po besedah komandirja Policijske postaje (PP) Ljutomer Romana Zvera, postaje, ki je letos torej že prijela migrante, sta dve 
patrulji PP Ljutomer 24 ur na dan na mejnem območju med Razkrižjem in Ljutomerom. Patrulji varujeta slabih 14 kilometrov 
državne meje, na kateri so tri ali štiri žariščne točke, ki jih nepridipravi uporabljajo za prevoz nelegalnih prebežnikov v 
Pomurje ali migranti sami za nezakonit prestop slovensko-hrvaške meje. Ljutomerčanom pri mejni straži pomagajo kolegi z 
drugih pomurskih policijskih postaj, vodniki službenih psov, konjeniki, letalska enota in vojska, Zver pa ne pričakuje, da bi se 
kljub povečanemu številu nelegalnih prebežnikov zgodilo kot lani spomladi, ko so v slabih treh mesecih ujeli tri večje 
skupine prebežnikov ali 85 tujcev. 
»V letu 2019 pričakujemo, da se bo problematika gibala v okvirih iz leta 2018, razen če bi se korenito spremenile razmere na 
tako imenovani balkanski poti,« pojasnjujejo na PUMS.   

• V Tinjah tradicionalna prireditev Koroška sreča Koroško. Andreja Čibron Kodrin. Večer, Maribor, 10.01.2019 
https://www.vecer.com/v-tinjah-tradicionalna-prireditev-koroska-sreca-korosko-6644611 
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Slika: Udeleženci okrogle mize (z leve): Rudi Vouk, Dejan Valentinčič, Milena Olip, Karla Oder in Karel Hren. Foto: Arhiv 
Kd Mohorjan Prevalje 
 
Tradicionalna predavanja, okrogla miza in kulturni program z udeleženci z obeh strani meje že vrsto let krepijo čezmejno 
sodelovanje. 
V Katoliškem domu prosvete v Tinjah je v začetku januarja potekalo tradicionalno srečanje ob novem letu, letos z geslom 
Duh ne pozna meja. Pripravili so ga Združenje katoliških izobražencev pri Katoliški akciji v Celovcu, Katoliški dom prosvete 
Sodalitas Tinje in Kulturno društvo Mohorjan s Prevalj. 
Po pozdravu rektorja Jožeta Kopeiniga je dr. Stane Granda predstavil življenje in delo literarnega zgodovinarja in slovničarja 
Antona Janežiča, rojenega v Lešah pri Št. Jakobu v Rožu. Skupaj z Antonom Martinom Slomškom in Andrejem Einspielerjem 
je leta 1851 v Celovcu ustanovil Mohorjevo družbo, zdaj najstarejšo slovensko založbo. V drugem predavanju pa je dr. 
Granda obravnaval koroško pesem kot obliko solidarnosti in povezanosti. 
Mlada režiserka in scenaristka mag. Milena Olip je predstavila svoj film Sine legibus – Po poteh 1976, za katerega je prejela 
nagrado na festivalu dokumentarnega filma v Mariboru. V njem prikazuje, kako so leta 1976 v Selah bojkotirali preštevanje 
manjšine, ugrabili volilno skrinjico in sežgali glasovnice. 
 

 
Slika: Mohorjanovi umetniki (z leve): Urška Štrekelj, Renata Mirkac, Lucija Mirkac, Kristina Štrekelj in Klemen Gorenšek. 
Foto: Arhiv Kd Mohorjan Prevalje  
 
Olipova je skupaj z direktorjem Mohorjeve družbe v Celovcu dr. Karlom Hrenom, odvetnikom mag. Rudijem Voukom in dr. 
Karlo Oder iz Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem, sodelovala še na okrogli mizi O izzivih na 
Koroškem, ki jo je moderiral dr. Dejan Valentinčič. 
Za kulturni program s poezijo in glasbo je poskrbelo Kulturno društvo Mohorjan s Prevalj. Predstavili so se pianistki Urška 
Štrekelj in Renata Mirkac, basbaritonist Klemen Gorenšek, violinistka Kristina Štrekelj in Lucija Mirkac z lastno poezijo. 
Drugi dan srečanja je bil namenjen tematikama o človeku kot družbenem bitju, razpetem med pravico in pravičnostjo, in o 
vlogi ustavnega sodišča v demokratični družbi. Svoja razmišljanja je predstavil ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič. 

• Nove evropske povezave. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 10.01.2019 
https://www.vecer.com/nove-evropske-povezave-6642325  
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Slika: Zdi se, da je nosilec novih idej italijanski notranji minister Matteo Salvini iz skrajno desničarske stranke Liga. Foto: 
EPA  
 
Države, izrazito nenaklonjene migrantov, sklepajo neformalna zavezništva. 
Manj kot pet mesecev pred volitvami v Evropskimi parlament se kažejo nove povezave, ki jim narekujejo ritem desničarske 
populistične vlade. Tako je obzorju os Rim-Varšava-Budimpešta, ki ji je lastno zanikanje sedanje vloge Bruslja in pozivi k 
brezmigrantski Evropi. 
Takšno politiko nakazuje italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je po sredinem srečanju s poljskim kolegom 
Joachimom Brudzinskijem v Varšavi izpostavil, da bosta državi glavna akterja "nove evropske pomladi, ki bo vodila v 
preporod evropskih vrednot". Po oceni Salvinija bi lahko Italija in Poljska predstavljali glavna akterja v novi evropski osi. "Ker 
se že leta v EU govori o nemško-francoski osi, delujeta naši državi na novi osi, ki bo Evropi vlila novo energijo," je dejal 
predsednik skrajno desne Lige. Podpredsednik italijanske vlade je na skupni novinarski konferenci izpostavil še nekatera 
skupna stališča obeh držav na področju družine, razvoja, gospodarstva in migracij. 
O skupnih stališčih je med drugim spregovoril tudi poljski premier Mateusz Morawiecki, čeprav se ni srečal s Salvinijem. 
Ocenil je, da državi delita številne kritike na račun Evropske unije, kot je na primer, da Bruselj diskriminira nekatere države 
članice. Salvini se je v Varšavi sestal tudi s predsednikom vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawom 
Kaczynskim, s katerim sta spregovorila o sodelovanju na prihajajočih evropskih volitvah. Tako PiS kot Liga sta kritični do 
evropske begunske politike, a se stranki razlikujeta v svoji politiki do Rusije, do katere je Liga bolj prijazna. Stranki sicer nista 
članici iste evropske politične družine, Liga je del Evrope narodov in svobode, PiS pa del Evropskih konservativcev in 
reformistov. 
Idejo je danes pričakovano pozdravil madžarski premier Viktor Orban. "Dejstvo, da se oblikuje, je dobra novica," je dejal 
Orban o "italijansko-poljski osi". Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da so v Evropskem parlamentu še bolj konservativne stranke 
kot njegova Fidesz in da skušajo ustvariti protipriseljensko zavezništvo. Glede evropskih volitev pa je Orban, ki mu je 
nedavno grozila izključitev iz evropskih inštitucij, dejal, da si Madžarska želi, da bi večino položajev v evropskih institucijah 
zasedli kandidati, ki nasprotujejo priseljevanju. Opozoril je še, da v Evropi trenutno obstaja dve družbi, in sicer je na eni 
strani mešana krščansko-muslimanska civilizacija, na drugi pa ji stoji nasproti krščansko-demokratski tabor, katerega del je 
tudi Fidesz. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Zunanji minister je bil »na dopustu«. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 2019, 
str. 1/3 

Srečanje Cerarja z Magyarjem 
Cerar je zapisal, da se je z županom pogovarjal o sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko – Na zunanjem ministrstvu 
podrobnosti ne poznajo, ker je bil Cerar v Mariboru zasebno 
Takoj po praznikih se je Miro Cerar z drugimi ministri in poslanci iz vrst SMC, ki ji predseduje, mudil v Mariboru, delovne 
pogovore pa je v petek, 4. januarja, začel z lendavskim županom Janezom Magyarjem. To srečanje je vredno pozornosti 
zato, ker je bil ob mariborskem županu Sašu Arsenoviču Magyar edini župan, s katerim se je Cerar ta dan srečal, 
čeprav ta ni član stranke SMC in ga ta tudi ni podpirala kot županskega kandidata. 
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Slika: Zunanji minister Miro Cerar je na svojem profilu na twitterju zapisal: »Prvi delovni petek v 2019 preživljam na 
terenu, v Mariboru. Najprej sem se sestal z županom občine Lendava, s katerim sva govorila o sodelovanju med Slovenijo 
in Madžarsko, razvoju turizma, gospodarstva in železniške infrastrukture. Fotografija: twitter/miro cerar 
 
Cerar je na družbenih omrežjih zapisal, da sta se z lendavskim županom pogovarjala o »sodelovanju med Slovenijo in 
Madžarsko, razvoju turizma, gospodarstva in železniške infrastrukture«, Magyar pa je v izjavi za lendavski spletni medij 
povedal, da so bili pogovori namenjeni gospodarstvu in tujim vlaganjem v Lendavi ter da je sam poudaril potrebo po 
vzpostavitvi železniške povezave med Lendavo in Redicsem ter med Lendavo in Beltinci. 
Pogovarjali da so se še o okoljskih temah ter izvajanju arbitražnega sporazuma. Lendavski župan je Cerarju tudi omenil, da bi 
Lendava gostila srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Madžarske in da si v Lendavi želijo srečanja gospodarskega ministra 
Zdravka Počivalška z gospodarstveniki iz lendavske občine. 
 

 
Slika: Miro Cerar se rokuje z lendavskim županom Janezom Magyarjem. Fotografija: Matej Pušnik/smc 
 
V službi za stike z javnostjo ministrstva za zunanje zadeve so nam v zvezi s srečanjem Cerarja in Magyarja zatrdili, da nimajo 
nobenih informacij, o čem so tekli pogovori, niti ne vedo, kdo je bil pobudnik srečanja, saj da je bil obisk Cerarja v Mariboru 
zasebne narave in da je imel ta dan dopust, torej ni deloval kot zunanji minister. Vprašanja v tej zvezi naj zastavimo stranki 
SMC, so nam še povedali po telefonu. 
»Srečanje, ki vas zanima, je bilo neformalno,« pa so nam sporočili s sedeža stranke SMC. Pobudo zanj je dal lendavski župan, 
osnovni namen pa je bil »opredeliti možnosti za sodelovanje župana s stranko SMC na lokalni ravni«. Župan je bil tudi tisti, 
ki je poudaril nekaj projektov, ki so pomembni za razvoj Lendave in pri katerih si želi širše politične podpore. Toda Cerar je 
na svojih družbenih omrežjih poudaril, da se je z županom pogovarjal o sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko, česar 
seveda ni mogoče ločiti od dela in pristojnosti, ki jih ima kot zunanji minister, ter o razvoju turizma, česar prav tako ni 
mogoče obravnavati brez aktualnega nakupa Term Lendava in drugih madžarskih vlaganj v Lendavi. S sedeža stranke SMC 
so nam sporočili, da sta se ob robu srečanja »sogovornika dotaknila še nekaterih drugih tem, za katere pa sta se strinjala, da 
zahtevajo pogovor v drugačnih okoliščinah in na drugi ravni«. 
Ob tem (neformalnem) srečanju Cerarja z lendavskim županom Magyarjem in (nepomembnih) pogovorih je vendar treba 
spomniti, da pomoč madžarske države območjem, kjer živi madžarska manjšina, Sloveniji ni bila »podtaknjena«, ampak je 
to potekalo v soglasju in v dogovoru z vlado, ki jo je takrat vodil Cerar, in usklajeno s finančnim ministrstvom. To je namreč 
ob svojem obisku v Sloveniji novembra lani poudaril v nekaterih intervjujih tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. 
Tega je na gradu Strmol sprejel na delovnem obisku zunanji minister Cerar, pogovarjala pa sta se o sodelovanju držav pri 
gradnji drugega tira. 

• Sprenevedanje. Adriana Gašpar. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 2019, str. 2 
V premislek 



Sprenevedanje je posebna oblika človekovega vedenja, ki jo pogosto uporabljamo, če se nočemo spopasti s težavami, se 
spoprijeti s problemom in ga rešiti na realen način. Če se sprenevedaš, se delaš, da težav ni. Ali da nisi nič naredil narobe ali 
da drugi niso nič naredili narobe. Tako bi se lahko sprenevedali tudi ob srečanju Mira Cerarja z lendavskim županom 
Janezom Magyarjem. Ker se najverjetneje sprenevedajo tudi oni, glede na to, da je zunanje ministrstvo dvignilo roke in  
odgovorilo, da je bil zunanji minister takrat na dopustu, z Magyarjem pa se je Cerar srečal kot član stranke. Stranka SMC je 
odgovorila zelo podobno, da je šlo za neformalno srečanje, in to na pobudo lendavskega župana. Stranka Mira Cerarja je  
Stranka modernega centra, levo usmerjena, s popolnoma drugačnimi, pravzaprav nasprotnimi ideološkimi nazori kot 
stranka lendavskega župana, to je stranka Janeza Janše SDS.  
Poleg tega je Cerar na twitterju objavil fotografijo srečanja in spodaj ponosno napisal, da je prvi delovni petek preživel v 
Mariboru, kjer se je srečal tudi z lendavskim županom, s katerim sta se pogovarjala o sodelovanju med Slovenijo in 
Madžarsko. Magyar pa je po srečanju dejal, da je navdušen, da se je lahko srečal s tako pomembnim človekom in da je s 
pogovori zelo zadovoljen. 
Glede na to, da je bil po besedah zunanjega ministrstva Cerar takrat na dopustu, lahko ta delovni petek razumemo kot pač 
delovni za vse ljudi, ne ravno njegov. Lahko, to bi še šlo. Ampak, a se torej stranki SMC in SDS pogovarjata o odnosih 
med Slovenijo in Madžarsko? O razvoju turizma, gospodarstva in železniške infrastrukture? Zakaj? Ne razumem.  
Ali se pa se sprenevedam, da ne razumem, da se za tem obiskom skriva veliko več. Orban je državljanstva madžarsko 
govorečim prebivalcem Slovenije na veliko delil ravno v času Cerarjeve vlade. Torej ta ni mogel ne vedeti za to. Kot zunanje 
ministrstvo ni moglo ne vedeti, da se bo Cerar srečal ravno z lendavskim županom. Lahko pa se sprenevedamo, da sta se 
samo prijateljsko srečala ob kavi. Ampak, zakaj se potem ni sestal še z Jevškom, Rojkom, Karbovo ali recimo Fartkom, ki prav 
tako vodi dvojezično občino? 

• Prebežnikov lani več kot leto prej. Andrej Bedek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 2019, str. 
4 

Migracije v Pomurju 
Policija 24 ur na dan patruljira na razkriškem in ljutomerskem območju – S hrvaškimi kolegi dobro sodelujejo 
Da je pokrajina ob reki Muri še vedno na zemljevidu tihotapcev in ilegalnih prebežnikov, ki se po zaostritvi nadzora na 
balkanski migracijski poti in uvedbi mejnega nadzora v Avstriji zdaj zadržujejo predvsem v Bosni in Hercegovini, kažeta že 
dva letošnja primera. Policisti so namreč prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prišli v našo državo. Vsi so zaprosili za azil v 
Sloveniji in k nam prišli samostojno, brez vodenja tihotapcev. Navadno begunci med trajanjem azilnega postopka iščejo 
priložnost, da bi prišli v svojo ciljno državo. 
 

 
Slika: 24 ur na dan, tudi peš, policisti patruljirajo ob meji med Ljutomerom in Razkrižjem. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Helikopter in konji ob meji 
Nelegalni prehodi meje so sicer po podatkih Policijske uprave Murska Sobota (PUMS) v običajnih okvirih in ne kličejo po 
dodatnih ukrepih. Kot pojasnjuje Suzana Rauš iz PUMS, je res, da so lani na slovensko-hrvaški meji obravnavali za četrtino 
več nezakonitih prehodov meje kot leto prej – lani je bilo ilegalnih prebežnikov 158, leta 2017 pa 125 –, a obenem ocenjuje, 
da število prebežnikov ni spremenilo varnostne ocene, po kateri v Pomurju še vedno živimo varno.  
Tujci so v pokrajino ob reki Muri med drugim prihajali tudi iz Indije, Irana in Pakistana. »V letu 2019 pričakujemo, da se bo 
problematika gibala v okvirih iz leta 2018, razen če bi se korenito spremenile razmere na tako imenovani balkanski poti,« še 
pojasnjuje uradna govorka tukajšnje policije. 
Po besedah komandirja Policijske postaje (PP) Ljutomer Romana Zvera, postaje, ki je letos že prijela migrante, sta dve  
patrulji PP Ljutomer 24 ur na dan na mejnem območju med Razkrižjem in Ljutomerom. Patrulji varujeta slabih 14 kilometrov 
državne meje, na kateri so tri ali štiri žariščne točke, ki jih nepridipravi uporabljajo za prevoz nelegalnih prebežnikov v 
Pomurje ali migranti sami za nezakonit prestop slovensko-hrvaške meje. Ljutomerčanom pri mejni straži pomagajo kolegi z 
drugih pomurskih policijskih postaj, vodniki službenih psov, konjeniki, letalska enota in vojska, Zver pa ne pričakuje, da bi 
se kljub povečanemu številu nelegalnih prebežnikov zgodilo kot lani spomladi, ko so v slabih treh mesecih ujeli tri večje 
skupine prebežnikov ali 85 tujcev. 
 



 
Slika: Ena od mejnih žariščnih točk, ki so pod posebnim drobnogledom pomurske policije, je pri razkriškem pokopališču. 
Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Lokalni prebivalci niso več vključeni 
Med drugim sta na zelo prefinjen način Turek Aslan Vedat in Ukrajinec Refat Khalifov 17. januarja nameravala skozi Pomurje 
in Slovenijo v Italijo spraviti 19 prebežnikov. A v Stročji vasi sta padla v policijsko zasedo. Ukrajinski državljan je imel s seboj 
kar štiri mobilne telefone, po katerih je dobival navodila, in zemljevide, iz kombija pa je odstranil sedeže, da je lahko vanj 
spravil 19 ljudi.  
V postopku na sodišču sta oba po priznanju krivde dobila kazen devet mesecev zapora, prav take obsodbe pa po besedah 
poznavalcev za nekaj časa običajno ustavijo tihotapce in ilegalne migrante pri njihovih namenih. V preteklosti so bili v 
tihotapljenje vključeni tudi lokalni prebivalci kot vodniki, ker so poznali teren, a danes tega ni več. Zemljevidi so dostopni na 
pametnih telefonih in tihotapci ali prebežniki med seboj sami komunicirajo in si izmenjujejo izkušnje. 
Izjemno sodelovanje s Slovenci 
Miljenko Vrbanec, načelnik Postaje policije Mursko Središče, pove, da občasno tudi na njihovi strani meje ujamejo ilegalne 
prebežnike, ki so se v ta del Hrvaške preselili zaradi strožjega nadzora na območju, ki meji na policijski upravi Novo mesto 
in Koper. »Izjemno dobro sodelujemo s pomurskimi in slovenskimi policisti, le na tak način se bomo lahko skupaj 
zoperstavili ilegalnim prehodom meje in tihotapstvu ljudi, « meni Vrbanec. Pomurski policisti tujce, ki ne zaprosijo za 
mednarodno zaščito v Sloveniji, uspešno vračajo hrvaškim kolegom, kot veleva dogovor med državama. Takih ljudi je bilo 
lani 42 in leto prej 74. 

• Balažek poskrbel za Süča. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 2019, str. 6 
Sporna zaposlitev v javnem zavodu KKC Lendava 
Halasz prevzema svoj del odgovornosti – Izredna seja sveta zavoda KKC Lendava konec meseca, inšpektor zaradi 
nezakonitega postopka že napisal globo – Lendavska občina narekovala zaposlitev v javnem zavodu 
 

 
Slika: Lendavski župan Janez Magyar je zelo hitro vzel pod drobnogled nezakonito zaposlitev svojega županskega 
protikandidata. Kaj bo naslednje? Fotografija: Timotej Milanov 
 
Lendavski župan Janez Magyar je sprožil postopek preverjanja nezakonitega ravnanja direktorja javnega zavoda Knjižnica - 
Kulturni center Lendava (KKC Lendava) Alberta Halasza pri zaposlitvi javnega uslužbenca. Po neuradnih informacijah 
gre za zaposlitev Dejana Süča, ki naj bi mu do zaposlitve pomagal dosedanji župan Anton Balažek. Süč je bil namreč Balažkov 
tesni sodelavec in je veljal tudi za njegovega naslednika. Svojo župansko kandidaturo je napovedal sredi oktobra, se prebil 
v drugi krog županskih volitev, vendar potem ni zbral zadostnega števila glasov volivcev za zmago. Župan je v svojem 
sporočilu za javnost, ki ga je objavil na občinski spletni strani 21. decembra lani, torej samo teden dni po konstitutivni seji 



občinskega sveta, še zapisal, da bo po prejetju vseh podatkov in informacij na voljo tudi informacija za javnost. Te sicer še 
zmeraj ni. 
 

 
Slika: Postopek za zaposlitev Dejana Süča v javnem zavodu KKC Lendava je pod taktirko Antona Balažka vodila občinska 
uprava. Fotografija: Leon Novak 
 
Presenetljivo hitra reakcija lendavskega župana s sporočilom za javnost zaradi, kakor je zapisal, »pojavljanja informacij o 
nezakonitem ravnanju direktorja javnega zavoda KKC Lendava«, je vredna enake pozornosti kot samo nezakonito dejanje. 
Napoveduje namreč vroč razplet in nakazuje burno dogajanje v prihodnje. 
 

 
Slika: Direktor KKC Lendava Albert Halasz je aneks in pogodbo o zaposlitvi podpisal po nareku, ne da bi preverjal 
zakonitost tega, kar so mu dali na mizo. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Halasz priznava svojo napako 
»Svoj del odgovornosti sem osebno prevzel, čeprav sem ravnal po pričakovanju ustanoviteljice v prepričanju, da so moja 
dejanja v skladu z zakonom. Napaka, ki sem jo naredil, je, da nisem preveril zakonitosti navodil ustanoviteljice, kar bi bilo, 
milo rečeno, zelo neobičajno. Pričakujem, da se zadeve prikažejo na podlagi dejstev, da se imenujejo in na odgovornost 
pokličejo akterji, zaradi katerih trpi ugled javnega zavoda in čast ter dobro ime direktorja javnega zavoda,« je v zvezi z 
nezakonito zaposlitvijo izjavil Halasz. Kdo je dajal navodila in bi moral prav tako prevzeti odgovornost?  
Direktor KKC Lendava pojasnjuje, da je 24. septembra 2018 prejel od ustanoviteljice, torej lendavske občine, podpisan 
aneks k pogodbi o sofinanciranju gledališke dejavnosti v letu 2018, vendar s pogojem, da javni zavod prevzame dodatne 
obveznosti glede uresničevanja kratkoročnih razvojnih ukrepov, opredeljenih v lokalnem programu kulture 2017–2025. 
Ustanoviteljica je prav tako zagotavljala, da ima za izvajanje teh ukrepov na voljo strokovni kader in da se zaposlitev izvede v 
okviru internega trga dela v skladu z določili 57. in 151. člena zakona o javnih uslužbencih.  
Skratka, aneks je prinašal dodatna sredstva javnemu zavodu do konca leta 2018 ob hkratni zaposlitvi kompetentne osebe. 
Septembra nov kadrovski načrt 
Direktor je aneks podpisal, vendar šele po pisnih zagotovilih občinske uprave, ki jih je prejel 25. septembra, da je zaposlitev 
na tak način zakonita in da ni potrebna javna objava prostega delovnega mesta. Ob tem si je pridobil tudi mnenje  
soustanoviteljice, Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, o spremembi kadrovskega načrta za leto 
2018.  
Z novim kadrovskim načrtom je, tako Halasz, soglašal še svet javnega zavoda. Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za 
delovno mesto koordinatorja in organizatorja kulturnih programov je sklenil 28. septembra, veljati pa je začela s 1. 
Oktobrom 2018. 
Globa inšpektorata 



Toda delovni inšpektorat, ki je med 27. novembrom in 6. decembrom 2018 opravil izredni pregled zakonitosti zaposlovanja, 
je ugotovil, da prosto delovno mesto ni bilo objavljeno na zavodu za zaposlovanje, kar je v nasprotju s 3. odstavkom 7. člena 
zakona o urejanju trga dela.  
Inšpektor je zato pravni osebi, torej KKC Lendava, in odgovorni osebi, torej direktorju, odredil plačilo globe v višini 800 
oziroma 100 evrov, ki je bila zaradi plačila v osmih dneh za polovico manjša. Inšpekcija je namreč ugotovila, da zakonska 
določila, na katera se je sklicevala ustanoviteljica pri pripravi omenjenega aneksa in hkratne zaposlitve, niso podlaga za 
sklenitev zaposlitve. 
Svet javnega zavoda KKC Lendava, ki mu je direktor javnega zavoda tudi neposredno odgovoren, bo zadevo obravnaval 
predvidoma na seji konec januarja, vabilo pa naj bi prejel tudi lendavski župan. Predsednica sveta Silvija Hajdinjak Prendl in 
direktor KKC Lendava sta v zvezi s sporno zaposlitvijo že imela pogovore z občinsko upravo decembra lani, zavod pa je 
skupaj s prilogami občini poslal tudi prošnjo za pojasnila, zakaj jim je bil v podpis poslan aneks, ki je v nasprotju z zakonom. 

• Ostaja na dveh stolih. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 2019, str. 7 
Horvath na čelu madžarske manjšine 
Pred glasovanjem Attila Kovacs javno opozarjal na nezdružljivost funkcij manjšinskega poslanca in predsednika krovne 
manjšinske organizacije, Horvath meni, da to ni sporno 
Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne organizacije prekmurskih Madžarov, je izvolil 
predsednika za naslednja štiri leta. To bo še naprej Ferenc Horvath, sicer tudi poslanec madžarske narodne skupnosti v  
državnem zboru, ki PMSNS vodi že dva mandata. Kot je povedal pred izvolitvijo, želi v novem mandatu nadaljevati že začete 
projekte. »Treba je ohraniti bilateralno sodelovanje na najvišji ravni, tako s porabskimi Slovenci kot tudi z drugimi 
manjšinami v Karpatskem bazenu. Prav tako moramo dati mladim več možnosti za sodelovanje v naši skupnosti.«  
 

 
Slika: Ferenc Horvath bo že tretji mandat vodil krovno organizacijo prekmurskih Madžarov. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Horvath je bil edini kandidat za predsednika, ki ga izmed sebe izvoli 21 članov sveta. Njegovo kandidaturo je podprlo 18 
članov sveta, trije pa so se pri glasovanju vzdržali. Podpredsednikov PMSNS za zdaj še niso izvolili. Dan pred sejo sveta je na 
več naslovov poslal sporočilo za javnost tudi Attila Kovacs, sicer zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu za narodnostna 
vprašanja, ki meni, da sta funkciji manjšinskega poslanca in predsednika PMSNS nezdružljivi. Kovacs je zadevo prijavil tudi 
komisiji za preprečevanje korupcije in službi za transparentnost, integriteto in politični sistem pri ministrstvu za javno 
upravo. 
 

 
Slika: Attila Kovacs opozarja, da je hkratno opravljanje funkcij manjšinskega poslanca in predsednika manjšinske 
organizacije sporno. Fotografija: Silva Eöry 
 
 
 



Je hkratno opravljanje funkcij sporno? 
V omenjeni službi so za mnenje zaprosili tudi urad za narodnosti, na podlagi katerega so Kovacsu odgovorili, da je 
predsednik sveta občinske samoupravne narodne skupnosti v skladu z zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih 
funkcionar. »Upoštevajoč navedeno mnenje, menimo, da bi šlo v primeru, ki ga navajate, za hkratno opravljanje dveh 
funkcij v smislu 10. člena zakona o poslancih.« Ta člen sicer določa, da poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta, 
opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih, prav tako ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana.  
Kovacs meni, da potem enako velja za predsednika PMSNS. »Osnovno vprašanje se namreč glasi: Ali lahko poslanec 
madžarske narodne skupnosti v državnem zboru sprejme zakon, na primer zakon o posebnih pravicah italijanske in 
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, pri tem zakonu ima poslanec madžarske narodne 
skupnosti celo pravico veta, nato pa ga kot predsednik PMSNS izvaja, tako da daje soglasje k imenovanju ravnateljev, k 
učnemu načrtu dvojezičnih šol …,« se sprašuje Kovacs, ki članom sveta PMSNS svetuje, naj pred glasovanjem pridobijo sklep 
pristojnih državnih organov o tem, ali sta funkciji nezdružljivi. Horvath nasprotno meni, da funkciji nista nezdružljivi. 
»Tako izhaja iz zakona, ne vem, na kaj se sklicuje Kovacs,« pravi in dodaja, da je Kovacsa v preteklosti že pozval, da se 
udeleži seje sveta PMSNS, na kateri bi razpravljali o tej problematiki, a se po njegovih besedah na vabilo ni odzval. »Mislim, 
da je tam primeren kraj za razpravljanje o tovrstnih vprašanjih, ne pa prek medijev,« še pove Horvath, ki je svoj prvi mandat 
na čelu PMSNS opravljal nepoklicno, drugi mandat pa poklicno do prevzema poslanske funkcije, od takrat je za to delo 
plačan v skladu s pravilnikom, ki določa višino honorarja predsednika PMSNS. 
 

 
Slika: Saša Zagorc meni, da bi morali posebni položaj narodnostnih poslancev urediti tudi v zakonu o poslancih. 
Fotografija: Leon Vidic/Delo 
 
Zakon nezdružljivosti ne omenja 
Saša Zagorc, profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pojasnjuje, da funkcija poslanca – pripadnika 
narodne skupnosti in dejavnost predsednika sveta samoupravne narodne skupnosti nista nezdružljivi. »To bi lahko predpisal 
le zakon, takšne določbe pa ni,« pravi Zagorc, ki ob tem opozarja, kot sam meni, nenavadno določbo v statutu sveta, ki v 
svojem 27. členu pod nekaterimi pogoji dopušča profesionalno opravljanje nalog predsednika sveta.  
Zagorc meni, da je omenjeno vprašanje zakonska materija, ki je ni mogoče urediti samo na ravni statuta sveta. Kot še pove, 
zakon o poslancih ne omenja posebnega položaja poslancev narodnih skupnosti, pa bi po njegovem mnenju moral.  
Določeni konflikti interesov, kopičenje politične ali izvršilne moči na državni, lokalni in samoupravni ravni se glede na 
pristojnosti lahko pojavijo tudi pri vpetosti teh poslancev v samoupravo narodnih skupnosti, zato bi bilo smotrno to 
vprašanje urediti z zakonom.« 

• Pred direktorico pomemben preizkus. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 
2019, str. 13 

Pokrajinska in študijska knjižnica 
Prah okoli imenovanja direktorice knjižnice se očitno še ni polegel, Šek Škafarjeva mora v šestih mesecih opraviti 
strokovni izpit 
Minilo je leto dni od takrat, ko je bila na pobudo soboške občine in na ogorčenje večine drugih občin sopogodbenic, ki 
sofinancirajo delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice (PIŠK) Murska Sobota, za direktorico tega javnega zavoda 
imenovana Klaudija Šek Škafar, ki je bila do tedaj zaposlena v družbi Saubermacher Komunala kot vodja prodaje. V 
preostalih občinah so menili, da bi morala knjižnico še naprej voditi dotedanja direktorica Jasna Horvat. Kot smo izvedeli od 
nekaterih zaposlenih, ki se ne želijo izpostaviti, niso zadovoljni s tem, kako Šek Škafarjeva vodi knjižnico, kar pripisujejo 
njenemu domnevno slabemu poznavanju knjižničarske stroke. Pri tem še opozarjajo, da bi morala po zakonu o 
knjižničarstvu Šek Škafarjeva v enem letu od imenovanja opraviti strokovni izpit, česar še ni naredila. 
 



 
Slika: Direktorica knjižnice Klaudija Šek Škafar se pripravlja na odločilen izpit. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Šek Škafarjeva pojasnjuje, da mora direktor v skladu z odlokom o ustanovitvi Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota, če nima bibliotekarskega izpita, tega opraviti najpozneje v dveh letih od imenovanja. »Eden od pogojev za pristop k  
opravljanju bibliotekarskega izpita je tudi uspešno opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, ki 
ga trenutno obiskujem. Bibliotekarski izpit bom opravljala letos,« pravi. 
Razlog za sklicevanje na dva različna roka, v katerem je treba opraviti omenjeni izpit, tiči v dejstvu, da občini ustanoviteljici 
knjižnice (Murska Sobota in Beltinci) nista spremenili odloka, tako da bi sledili spremembi zakona o knjižničarstvu, ki je 
omenjeni krajši rok postavil ravno z namenom zaščite knjižničarske stroke. 
Brez izpita ne bo službe 
»Zakon je nad odlokom,« svoje mnenje pove predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen. Temu pritrjujejo tudi na 
ministrstvu za kulturo, kjer pravijo: »Zakon jasno določa obdobje, v katerem mora oseba, ki zaseda delovno mesto, za 
katero je kot pogoj določen tudi opravljen bibliotekarski izpit, tega tudi opraviti. In sicer je povsem jasno določeno, da ga 
mora opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja ali po premestitvi na delovno mesto, navedeni rok pa se lahko iz 
upravičenih razlogov podaljša največ enkrat za obdobje šestih mesecev.«  
Predsednik sveta zavoda PIŠK Marko Polanšček pojasnjuje, da je Šek Škafarjeva na zadnji seji sveta zavoda članom sveta 
zadovoljivo in izčrpno pojasnila, zakaj izpita še ni opravila. »Ker medletni vpisi v izobraževalni program niso omogočeni, se je 
lahko vanj vključila šele jeseni lansko leto, zato tudi izpita še ni mogla opraviti. « Horženova meni, da je to vsekakor razlog, 
ki upravičuje podaljšanje roka za dodatnih šest mesecev. »Vsa znanja, ki jih imenovani direktorji prinesejo s seboj, tudi s 
področja menedžmenta, so v naši branži zelo zaželena, saj gre za veščine, ki so nujne za uspešno vodenje knjižnice. Hkrati pa 
je direktor tudi strokovni vodja knjižnice, ki mora poznati stroko,« še pojasni Horženova.  
Podoben primer so imeli tudi v gornjeradgonski knjižnici, kjer so konec lanskega leta objavili razpis za direktorja. Tudi tam 
imajo v odloku o ustanovitvi zavoda še določen dveletni rok, vendar so se pri razpisu držali zakona in določili enoletni rok. 
In kaj bi se zgodilo, če direktorica izpita ne bi opravila v danem roku? Na ministrstvu za kulturo glede tega ne puščajo 
nobenega dvoma: »Če javni uslužbenec ne opravi bibliotekarskega izpita, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po 
preteku roka.« 

• Trstenjakov pohod v Gornji Radgoni. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 2, 10. januarja 
2019, str. 19 

Planinsko društvo (PD) Gornja Radgona in Turistično društvo Majolka sta minuli konec tedna pripravili tradicionalni 
pohod v spomin na profesorja, teologa, psihologa, akademika in častnega občana Antona Trstenjaka.  
 

 
Slika: Zbrali so se pri Aleji velikih v Gornji Radgoni. Fotografija: Marina Vrbnjak 
 
Ob deveti uri se je okoli 130 pohodnikov zbralo pri Aleji velikih v Gornji Radgoni, kjer so postavljeni kipi Antona Trstenjaka, 
Petra Dajnka, Janka Šlebingerja, Antona Krempla, Franca Simoniča, Jožefa Veršiča, Janeza Akvile, Manka Golarja in Franceta 
Vebra. Pod vodstvom vodnikov PD Gornja Radgona so se odpravili na 15 kilometrov dolg pohod in se na poti okrepčali s 
planinsko malico in toplimi napitki. 



• Da bi bolj posegali po delih prekmurskih avtorjev. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 
2, 10. januarja 2019, str. 19 

V bežigrajski knjižnici razstava o prekmurski književnosti 
Avtor razstave Amer Hajdarpašić predstavlja prekmurski knjižni jezik in pisce 
V letošnjem letu, ko bo stota obletnica združitve Prekmurcev z matičnim narodom v tedanji Kraljevini SHS, bodo ne le v 
Prekmurju, ampak tudi drugod po Sloveniji pripravili različne prireditve in dogodke. V Knjižnici Bežigrad v Ljubljani so tako 
kmalu po novem letu odprli razstavo Prekmurje 1919–2019, ki je posvečena tej obletnici, pripravil pa jo je Amer 
Hajdarpašić. 
 

 
Slika: Amer Hajdarpašić pravi, da ga posebnosti jezika zelo zanimajo. Fotografija fb/Amer Hajdarpašić 
 
Za to priložnost je izbral in predstavil prekmurski jezik ter knjige in avtorje, ki prihajajo iz Prekmurja ali ustvarjajo v Ljubljani 
in drugih krajih, a se s svojimi zgodbami vračajo v Prekmurje.  
 

 
Slika: Razstava Prekmurje 1919–2019 v bežigrajski knjižnici v Ljubljani. Fotografija: Amer Hajdarpašić 
 
Avtor v uvodu predstavi staro prekmursko književnost, od prvih knjig iz 18. stoletja naprej. Prekmurski knjižni jezik in s tem 
tudi književnost sta se razvijala vzporedno, a ločeno in izolirano od preostale slovenske književnosti, zato se od nje tudi 
precej razlikujeta.  
Sprva protestanti, pozneje katoličani in tudi drugi pisci so v prekmurskem knjižnem jeziku ustvarili 
in izdali okoli 300 tiskov. Omenja pisateljice in pisatelje različnih generacij Miška Kranjca, Ferija Lainščka, Dušana Šarotarja, 
Karolino Kolmanič, Jožefa Smeja, Bogdana Novaka, Suzano Tratnik in Vladimirja P. Štefaneca ter na kratko predstavi njihova 
dela, tematiko in nagrade. 
Kot nam je povedal avtor razstave Amer Hajdarpašić, je to le droben prispevek njihove knjižnice k temu pomembnemu 
jubileju. Sam se je tega projekta lotil z velikim zanimanjem za prekmurski jezik in književnost. »Meni slovenščina ni materni 
jezik, zato me posebnosti jezika še posebno zanimajo,« pove in doda, da bolj ko je raziskoval in preučeval to temo, 
bolj mu je postajala zanimiva in mu odpirala nova obzorja. Ker pa je bilo treba razstavo prilagoditi knjižničnim prostorom, je 
poudaril le nekaj najpomembnejših dejstev o prekmurski književnosti. Z razstavo je želel prispevati tudi k temu, da bi 
obiskovalci njihove knjižnice še bolj posegali po knjigah prekmurskih avtorjev. 
 

 



Primorske novice, Koper 

•  »Spoštovanje svoje kulture je pogoj, da lahko spoštujemo druge. Dr. Maja Smotlak o tem, kako domačini 
občutijo padec meje, pa tudi o narodni identiteti ob meji, V Italiji in Sloveniji. Primorske novice, št. 2, 4.1.2019, 
str. 12-14 

 
“Spoštovanje svoje kulture je pogoj,da lahko spoštujemo druge”. Intervju: Dr. Maja Smotlak. Pogovarjala se je: Marica 
Uršič Zupan. Primorske novice, Koper, leto 72, št. 2, 4.1.2019, str. 12-14 
 
Dr. Maja Smotlak o tem, kako domačini občutijo padec meje, pa tudi o narodni identiteti ob meji, v Italiji in Sloveniji 
Že enajst let na Škofijah in drugih mejnih prehodih z Italijo ni več treba pokazati potnega lista. Toda odprava mejnih 
formalnosti še zdaleč ni odpravila drugih vidikov meje, zlasti ne administrativnih, je ugotovila dr. Maja Smotlak med 
prebivalci občin Dolina in Koper. 
Raziskavo o vplivu vstopa Slovenije v schengensko območje je na pobudo društva SKD Valentin Vodnik iz Doline opravil 
Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta. Mlada raziskovalka pa je v intervjuju spregovorila tudi o slovenski identiteti ob 
meji ter o pomenu spoštovanja narodne identitete pri soočanju z migracijami. 
 

 
Slika: Tudi naloga učiteljev je, da povedo vsem učencem, da je bogastvo, če nekdo zna en jezik več, ki mu dovoljuje, da se 
celovito in suvereno giblje še v eni kulturi, je prepričana dr. Maja Smotlak. Foto: Tomaž Primožič/FPA 
 
Kaj vas je pri raziskavi med prebivalci dolinske in koprske občine o vplivu odprave meje presenetilo v pozitivnem in kaj v 
negativnem smislu? 
“Morda bo moj odgovor zvenel neprofesionalno, nestrokovno. Toda najbolj me je presenetila toplina ljudi. Kajti prav vsi, s 
katerimi sem imela opravka - ne vem, ali je bilo to naključje, sreča ali kaj tretjega, so bili izredno prijazni, prijetni, 
pripravljeni odgovarjati. To me je navdušilo po človeški plati. S strokovnega vidika pa me je presenetilo, kako zelo so ljudje 
kritični do današnjega stanja, kako zelo se v enajstih letih njihova pričakovanja niso uresničila.” 
Kaj so pričakovali? 
“Nič kaj posebnega in velikega. A kljub temu so poudarili, da je veliko stvari, ki bi jih morali razvijati, da pogrešajo 
kontinuirane stike med obema območjema ob nekdanji meji. Ugotavljajo sicer, da je na področju mobilnosti sicer prišlo do 
premika na bolje, ampak samo glede osebnih vozil, kar pa je premalo. Pogrešajo, da bi državi in občini bolje poskrbeli za 
javni prevoz, zelo izrazito predvsem starejši občani. 
To kaže, da še vedno ostajajo administrativne državne meje - da koprska občina razvija javni prevoz na svojem območju, 
tržaška in dolinska na svojem ... In meja torej avtomatično ostane. Če bi jo želeli odpraviti ali vsaj zmanjšati, bi morali na 
tem aktivno delati. 
“To so intervjuvanci izpostavili predvsem na področju turizma: da se turizem bolje razvija, odkar ni več nadzora na meji, a da 
se ločeno razvijata dve zelo podobni turistični ponudbi, skorajda preslikavi druga druge. Ni pa enotnega razvoja, da bi 
sodelovali in nekaj skupaj ustvarili. Predlagali so, denimo, da bi ustvarili skupno recepcijo, ki bi ponujala namestitve na obeh 
straneh meje. Ali na področju kulture ustanovitev meddržavnega društva. Zdaj imamo pevske zbore in druga društva - na 
eni in drugi strani, občasno prihaja do sodelovanja, ni pa skupnega delovanja.” 
Toda prav na področju turizma je bilo nekaj skupnih projektov. Med drugim Kras Carso, podprt z veliko evropskimi 
milijoni... 
“Ah, projekti... Evropski projekti so čudovita stvar, vse je krasno, dokler trajajo. A imajo dve veliki hibi: vezani so večinoma 
na ožje območje, le redki zajamejo širše, glavna težava pa je časovna omejitev. Takrat je zgodbe ponavadi konec.” 
Ali poleg ločnice v administrativnem smislu meja ostaja tudi na drugih področjih? Morda v različnih identitetah? 
“Da, ostaja. Ljudje še vedno močno čutijo, da imata prostora nekoliko različni identiteti. Kljub temu da so intervjuvanci z ene 
in druge strani izrazili zelo podobne želje in mnenja, skoraj kot da bi sestavljali en sam prostor, pa so hkrati izpostavili tudi, 
da sta dva različna ekonomska sistema, ki sta vladala v Italiji in v Sloveniji, pustila v mentaliteti ljudi neke sledi, zaradi 
katerih se še danes opaža drugačen način razmišljanja med Slovenci z ene in druge strani, iz ene in druge države. Omenjali 



so tudi, da je meja, ki je ostala tako dolgo časa, spodbujala te lokalne specifične identitete. To, da nekdo bolj čuti zamejsko 
identiteto kot slovensko in nastanek mikroidentitet, je povzročila oziroma ojačala prav meja.” 
Kako pa bi vaši intervjuvanci to presegli? 
“Njihove ideje sem v knjižici ob koncu raziskave strnila v pet smernic: izboljšanje meddržavnega javnega prevoza in 
infrastruktur, skupno razvijanje turistične ponudbe, oživitev vasi z raznolikimi meddržavnimi pobudami, možnost 
preprostejšega koriščenja določenih javnih storitev v sosednji državi in uvedba obveznega učenja sosedskega jezika na 
območjih v neposredni bližini nekdanje meje. Slednje velja zlasti za italijanski prostor, saj je to v slovenskih obalnih občinah 
že urejeno.” 
Kako je s prehajanjem meje na področju izobraževanja? 
“Tu so zaznali premik na bolje. Veliko mladih Slovencev iz Italije odhaja na študij na univerzo v Koper. Da se je to povečalo, 
so izpostavili skorajda vsi. In zanimivo je, da veliko bolj zaupajo slovenskemu izobraževalnemu sistemu. Med Slovenci v Italiji 
tudi sicer že nekaj časa velja, da je slovenski izobraževalni sistem kakovostnejši, da ponuja študentom več, da je cenejši in da 
je bolje študirati v Sloveniji tudi zaradi zaposlitve, ker je to lažje najti v Sloveniji kot v Italiji.” 
So s tem povezane tudi trajne selitve čez mejo? 
“Ne vedno. So pa vprašani govorili ne samo o povečanju dnevne mobilnosti, temveč tudi, da se veliko Slovencev iz Italije 
izseljuje v Slovenijo. Pa tudi Italijani. Omenjali pa so tudi kombinacije, ko ljudje živijo v Sloveniji in delajo v Italiji, manj pa 
ljudi, ki živijo v Italiji in delajo v Sloveniji. Vsekakor je teh kombinacij veliko več kot v času, ko je še bila meja.” 
Ali to kaže na trend premikanja slovenske etnične meje proti Sloveniji in s tem tudi na krčenje slovenskega narodnega 
prostora? 
“Da. Ker se veliko Italijanov priseljuje na slovensko podeželje, se dogaja - pa ne želim zveneti kot nacionalistka, nikakor ne -, 
da je slovenskih vasi v Italiji, v katerih se je še donedavno govorilo v glavnem slovensko, vedno manj. Mačkolje so ena redkih 
vasi, kjer je večina morda še slovenska. A tudi tu se situacija spreminja.” 
Zakaj? Ker se Slovenci izseljujejo ali iz drugih razlogov? 
“Oboje. Bodisi se Slovenci izselijo bodisi prihajajo Italijani.” 
Administrativna meja še vedno deli 
Nekaj let ste poučevali na slovenski šoli v Italiji. Ste imeli kaj težav ob zaposlitvi? 
“O da, imela, pa še kakšne!” 
Torej v administrativnem smislu meja še vedno ostaja. 
“Da, seveda. Tudi intervjuvanci so bili prav glede tega zelo kritični. Na administrativnem področju je velik problem celo, ko 
morata sodelovati dve občini iz iste države - recimo Dolina in Milje! Kaj šele, da bi sodelovala občina Dolina z občino Koper, 
tam bi šele bile težave.” 
Kakšne težave ima slovenski državljan, ki se želi zaposliti denimo na srednji šoli v Trstu? 
“Veliko dela ima s papirji: urejanjem zdravstvenega zavarovanja ... Povem povsem konkreten primer, ker sem to sama 
izkusila: italijanska država zahteva italijansko telefonsko številko, da vas lahko vpišejo v njihov elektronski sistem. In je 
nimate. Pa italijanski bančni račun, ki ga nimate. To so ovire, ki jih ne bi smelo biti.” 
S priznavanjem diplom pa ni težav? 
“So. Tudi intervjuvanci so jih navedli. Najprej je videti lepo: greš študirat v Slovenijo, ni nobenega problema, potem pa... 
priznavanje v Sloveniji opravljenega izobraževanja je v Italiji še vedno problem. Je zahtevno, pri nekaterih poklicih so 
potrebni dodatni izpiti, zapleta se ... Ta administrativni del je tudi za intervjuvance na vseh področjih še vedno kritičen.” “S 
strokovnega vidika pa me je presenetilo, kako zelo so ljudje kritični do današnjega stanja, kako zelo se v enajstih letih 
njihova pričakovanja niso uresničila.” 
Slovenska identiteta v zamejstvu 
V doktorski disertaciji ste se ukvarjali z narodno identiteto v sodobnem slovenskem romanu v Italiji od leta 1991 do 2011, 
skozi literaturo torej. Kaj ste ugotovili? 
“Ugotovila sem, da sodobne slovenske romanopisce v Italiji lahko razvrstimo v tri skupine. V prvo, eno-narodno usmerjeno, 
sem uvrstila avtorje starejše generacije, ki so na lastni koži občutili raznarodovanje (Boris Pahor, Alojz Rebula, Evelina Umek, 
Irena Žerjal...). Zanje je narodna identiteta še vedno osrednja tema njihovega ustvarjanja, je vprašanje, ki mu posvečajo 
veliko pozornosti, muči jih in čutijo dolžnost, da se z njim ukvarjajo. Potem imamo srednjo generacijo večnarodno 
usmerjenih avtorjev (Sergej Verč, Dušan Jelinčič, Marko Sosič ...), ki želi presegati pogled starejših, vezan na zapiranje v 
lastne kroge in občutenje dolžnosti, da ščitijo lastno identiteto. A tudi ti avtorji še vedno čutijo dolžnost do starejše 
generacije, ki jim je predala zavedanje o vrednosti identitete. In potem je še majhna skupina najmlajših nad-narodno 
usmerjenih avtorjev, v kateri so Vilma Purič, Erik Sancin, Matjaž Klemše (to, da je majhna, nakazuje na pomanjkanje 
romanopiscev med Slovenci v Italiji). Med temi avtorji se čutijo posledice globalizacije, nič več se ne ukvarjajo z identiteto. 
Njihovi liki so v identiteti razpršeni, ukvarjajo se bolj z intimističnimi, eksistencialnimi vprašanji, v ospredju je individuum. 
Poudariti pa moram, da sem zajela samo romane. Če pogledamo kratke zgodbe, ki jih je, denimo, pred kratkim objavil 
Primož Sturman, gre spet za odpiranje vprašanja identitete.” 
Bi se zaradi novih družbenih okoliščin - ne toliko globalizacije, ki je prisotna že dalj časa, temveč bolj zaradi migracij - 
vprašanje narodne identitete bodisi okrepilo bodisi postalo še bolj nepomembno? 
“To bi pokazala raziskava literarnih del iz zadnjih let. In bil bi že skoraj čas, da bi jo naredili. V knjigi sem zajela vse romane, ki 
so nastali od osamosvojitve Slovenije do leta 2015, morda bi lahko zdaj poleg romanov zajeli tudi kratke zgodbe.” 
Če stopiva iz literature in vas vprašam osebno, kot mladega človeka, ki biva, dela in se giblje med ljudmi na obeh straneh 
meje: kako razmišljajo pripadniki vaše generacije o narodni identiteti? Postaja zanje manj pomembna? 



“To je tako odvisno od posameznika, da bi težko dala enotno oceno. Vem za ljudi, ki živijo v tujini in rečejo: ko bo moj otrok 
star šest let, se bom vrnil domov, da bo lahko obiskoval slovenske šole v Italiji, in so mladi, ki jim je zadnja briga razmišljati o 
narodu in identiteti. Bila bi krivična, če bi posploševala.” 
Med zadnjimi lokalnimi volitvami v Sloveniji so županske kandidate pogosto spraševali, kaj bodo storili, da bodo zadržali 
mlade doma. Veliko mladih namreč odhaja, tako zaradi boljših služb kot tudi zaradi intelektualnih izzivov in boljših 
pogojev dela, v Ljubljano in dlje v svet. Se s tem spopada tudi zamejstvo? 
“Se. Mladi kar odhajajo.” 
Je težko ostati – predvsem intelektualcem - in dobiti do-volj izzivov v tako majhnem okolju? 
“No, nekateri se tudi vračajo v te vasi, ker cenijo tisto, kar ponuja podeželje: odklop, ki ga danes potrebujemo. In se potem 
vozijo v službo. Je pa res, da v vaseh predvsem spijo in preživljajo vikende, večji del časa pa so v mestu. Tako da se lahko 
vprašamo, kako in koliko res živijo vaško življenje. Po drugi strani pa je danes težko, da se nekdo preživlja z vaško 
dejavnostjo.” 
A nekateri se, tudi na Tržaškem je kar nekaj mladih Slovencev, ki prav uspešno, smelo in napredno kmetujejo 
“Tudi take imamo. So pa tudi mladi - imam prijateljico mojih let, ki je prevzela vodenje vaškega kulturnega društva, ki ji je 
mar, da bi se v vasi kaj dogajalo, da bi kaj naredili, čeprav ne stanuje več v tej vasi. Mlade je pritegnila k različnim 
dejavnostim, zboru...” 
Telefoni: zlo, hujše od kajenja 
Slovenisti opozarjajo, da je slovenščina v zamejstvu postala tako zelo drugačna, da ji rečejo kar zamejščina. Kakšna so 
vaša opažanja glede tega na radiu, na srednji šoli, kjer ste poučevali, v domači vasi... 
“Na radiu se govori izbrana slovenščina. Zagotovo pa se siromašenje jezika zaznava med mladimi, kjer je stanje kar 
zaskrbljujoče. Med pisanjem šolske naloge so me pogosto spraševali o osnovnih pojmih, na primer: 'Profesorica, kako se 
reče, da sem bil škonvolto?' In podobno. Pa sem jih vprašala: 'Si predstavljate, da bi vas učil profesor iz Ljubljane, ki ne bi 
znal italijansko?' So naredili velike oči: 'Ne, to ne bi mogli!' Situacija je po moje slabša, kot je bila v preteklosti. Čeprav sem 
že takrat, ko sem jaz obiskovala srednjo šolo, občutila, da marsikomu niso bili jasni določeni slovenski izrazi, ki bi morali biti 
rojenemu govorcu povsem domači.” 
•Je to zato, ker na sploh malo govorijo slovensko ali ker premalo berejo? 
“To, da premalo berejo, je vsesplošen problem, ne le zamejski. To osiromaši ne samo jezik, ampak tudi razmišljanje. Ko sem 
delala z najstniki, sem imela občutek, da bi se dalo večino - ne vseh, poudarjam - zlahka manipulirati. Ker se ne informirajo, 
ker vse jemljejo samo površinsko, na hitro ... Problem je, ker večine nič ne zanima. Razen seveda nekaj redkih izjem, ki se 
ukvarjajo s športom, imajo deset dejavnosti in so še odlični v šoli. Potem pa so drugi, ki na vprašanje, kaj jih sploh veseli, 
ležerno odgovorijo: 'Ne vem'. In na vprašanje, kaj bi radi postali, podobno. Ali kvečjemu: 'Rad bi bil bogat.'” 
Kdo lahko tu kaj ukrene? Družba, šola, družina? 
“Profesor lahko le v določeni meri pomaga poiskati neke interese, vrednote pa prihajajo v glavnem iz družine. A družine niso 
vedno urejene, tako da se otroci marsikdaj še dobro izkažejo, glede na to, iz kakšnih družin prihajajo. 
Ni torej problem samo v tem, da izgubljamo narodno identiteto, temveč izgubljamo tudi svojo osebno identiteto? 
“Pred kratkim sem se pogovarjala z nekom o telefonih. Morda se sliši že tisočkrat povedano. A tudi moja profesorska 
izkušnja je, da je to zlo, hujše kot kajenje. Ker so mladi nenehno priklopljeni na telefone, gre za prav specifičen način 
prejemanja informacij, ki spreminja človekov način razmišljanja: ne moreš se osredotočiti na neko stvar dlje časa. Zato 
menim, da ne bi bilo nič narobe, če bi telefone prepovedali - recimo mlajšim od 18 let. Morda se sliši smešno, neumno. A če 
do takrat nisi ves čas priklopljen na telefon, si vendarle uspel razviti način razmišljanja in svojo osebno identiteto. Bilo bi 
zdravo za možgane in za njihov socialni razvoj. Kdor je kdaj že doživel medvrstniško nasilje, ve, kako lepo je priti popoldne 
domov in imeti mir pred vrstniki do naslednjega dne. Kaj pa zdaj? Mladi morajo biti s telefoni ves čas na preži, kaj si bodo 
drugi pisali o njih, kaj jim bodo poslali... Ne zavidam jim in si ne bi želela odraščati v tem času. Ampak vidimo majhnega 
otroka v vozičku, ki mu dajo starši tablico ali telefon, da imajo mir... Prav hudo mi je, ko razmišljam o tem.” 
Pahor je zadnji, ki bi mu lahko pripisali nacionalizem 
Vrniva se še nekoliko k literaturi. Diplomirali ste iz preučevanja dela Borisa Pahorja. Vas je pri njem bolj fasciniral literarni 
vidik ali poudarjanje narodne identitete? 
“Pri njem me je fasciniralo čisto vse. Prvič sem se srečala z njim v nižji srednji šoli. Nikoli ne bom pozabila, ko smo v razredu 
brali njegovo kratko pripoved Metulj na obešalniku. In bila mi je ... Mislim, da sem bila v drugem razredu nižje srednje šole, 
torej v sedmem razredu - ganljiva. Še zdaj, ko pomislim nanjo, se spomnim, kako se me je dotaknila. Takrat sem prvič odkrila 
ime Boris Pahor. Za domačo nalogo smo morali poiskati nekaj o njem. Interneta takrat še ni bilo - vsaj jaz ga nisem imela - in 
sem šla pogledat v knjižico Pregled slovenskega slovstva Janka Kosa, ki jo je imela mama doma. V njej sem do takrat našla 
čisto vse: Župančiča, Cankarja, vse. Presenečena sem bila, ko sem dobila o Pahorju vsega tri vrstice. Zato sem šla 
poizvedovat k staršem. Spomnim se, ko mi je očka rekel, daje to oseba, ki se ni ideološko opredelila, ki ima svoj pogled na 
stvari in tako dalje. Takrat sem ga prvič spoznala. Nato sem prebrala Mesto v zalivu in... bilo mi je, kot da bi srečala sorodno 
dušo. Njegove razmisleke sem čutila kot svoje. In potem sem na višji srednji šoli brala še Nekropolo, ki je bila zame tudi 
pravo odkritje: Vau, tak roman! Tehnika, kako je pisan, stil... O vsebini vemo, da je žalostna, taborišče in ... A mene je kar 
pribilo, knjigo sem dobesedno požrla v dveh dneh. Tako da... pri Pahorju me je pritegnilo kar vse po vrsti. In ko sem ga 
kasneje osebno srečala - imela sem srečo, da večkrat - mi je bil še toliko bolj zanimiv.” 
V slovenski literaturi o njem, kolikor mi je znano, ni toliko poudarjena Pahorjeva tehnika. Ali se motim? 
“Ne, ne motite se. Ker se večina ukvarja z vsebino in identiteto. A pri Nekropoli je tehnika res zanimiva: kako jo je napisal, 
tok misli, kako mu zlahka slediš. Čeprav se marsikdo z mano ne bo strinjal, ker gre za sozvočje v načinu razmišljanja, ki sem 
ga našla v njegovem pisanju in zaradi katerega mi je tako blizu in lahko berljiv.” 



Ste zaradi tega delali diplomsko nalogo o Borisu Pahorju? 
“Da, seveda. Nikoli nisem imela nobenega dvoma, katerega avtorja naj izberem. Izbrala pa sem roman Parnik trobi nji, ki je 
izjema v njegovem ustvarjanju, ker piše skozi perspektivo ženske. (Pahor ima sicer v delih zelo poudarjen svoj alter ego, 
čutimo, da za osrednjim likom stoji on sam, njegova zgodba.) A v tem ženskem razmišljanju je zelo prepričljiv. Kar je 
presenetljivo, ker mu velikokrat očitajo, da ima nekoliko tradicionalističen pogled na ženske.” 
Pahor ne samo kot avtor, ampak tudi med nastopi v javnosti in po šolah, kamor zelo rad pride, poudarja narodno 
identiteto. 
“Da. Kar pa me zelo jezi je, da marsikatere njegove misli - pred-vsem v Sloveniji - prebirajo kot nacionalistične. A mislim, da 
je Pahor zadnji, ki bi mu lahko pripisali nacionalizem, ker ni in ni živel kot nacionalist. A jaz se strinjam z njim: najprej moraš 
vedeti, kdo si, spoštovati sebe in svojo identiteto. Lahko si tudi več stvari hkrati, moraš pa vedeti, kdo si, ne pa reči jaz sem 
državljan sveta. Kar se sliši fino, ampak kaj je to? Najprej moraš spoštovati sebe in svojo kulturo, ker mislim, da je to pogoj, 
da lahko spoštuješ druge in razumeš vrednost, ki jo ima za druge njihov jezik. Če se nekdo priseli k tebi in ob tem, ko se uči 
jezika okolja, v katerega se je pri-selil, ker mu je življenje lažje, ohrani doma tudi svoj jezik, jemlješ potem to kot bogastvo.” 
Zakaj je v Sloveniji kar koli o nacionalnem takoj proglašeno za nacionalistično? 
“Pahor bi rekel, da so to ostanki internacionalizma. Morda je res ta ideologija pustila sled. Primorci smo sicer malo drugačni; 
vsaj starejše generacije, ki so doživele obdobje fašizma, se niso bale besede narod. Ravno te starejše generacije, ki so 
doživele fašizem, dobro ločijo nacionalizem in ljubezen do lastnega naroda.” 
Podobno pravi tudi druga avtorica, s katero ste se ukvarjali, Jolka Milič. Tudi ona je s prevajanjem iz slovenščine v 
italijanščino in obratno naredila toliko za medsebojno spoznavanje obeh jezikov in narodov, da bi bila tudi ona zadnji 
človek, ki bi ga lahko proglasili za nacionalista. 
“Da, ker to pozna in ceni. Pridružujem se Pahorju in Miličevi in me ni strah tega povedati. Meni se sploh ne zdi možno, da bi 
odraščala drugače, kot da spoštujem in ohranjam svoj jezik. Pri tem ne gre samo za razumsko dojemanje, temveč tudi za 
gojenje čustev do lastnega naroda.” 
Nam danes, ko se srečujemo z begunci, ta vidik kaj pomaga? Lahko ohranjanje raznolikosti jezikov vzporejamo z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti? 
“Seveda. In tudi, da nobenega naroda ali kulture ne obravnavamo podcenjevalno. Zelo sem občutljiva na to, da se otroci 
nekaterih kultur v šoli sramujejo svojega jezika in navad. Mislim, da je tudi naloga učiteljev, da povedo vsem učencem, da je 
bogastvo, če nekdo zna en jezik več, ki mu dovoljuje, da se celovito in suvereno giblje še v eni kulturi.” 
“S strokovnega vidika pa me je presenetilo, kako zelo so ljudje kritični do današnjega stanja, kako zelo se v enajstih letih 
njihova pričakovanja niso uresničila.” 
“Dva različna ekonomska sistema, ki sta vladala v Italiji in v Sloveniji, sta pustila v mentaliteti ljudi neke sledi, zaradi 
katerih se še danes opaža drugačen način razmišljanja med Slovenci z ene in druge strani.” 
“Najprej moraš spoštovati sebe in svojo kulturo, ker mislim, da je to pogoj, da lahko spoštuješ druge in razumeš 
vrednost, ki jo ima za druge njihov jezik.” 
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Z literaturo spoznava narodno identiteto 
Maja Smotlak od leta 1986, ko se je rodila v Kopru, živi ob meji in z mejo. 30 let je živela v Mačkoljah, zadnji dve leti je njen 
dom Koper. Obiskovala je slovenske šole v Italiji: osnovno šolo v domačih Mačkoljah, na katero ima zaradi lepe lege v naravi 
zelo lepe spomine, nižjo srednjo šolo v Dolini in družboslovni licej v Trstu (danes se imenuje Humanistični in 
družbenoekonomski licej Slomšek). Nato je na Univerzi na Primorskem v Kopru študirala slovenistiko, leta 2010 diplomirala 
s temo Ženski liki v romanu Borisa Pahorja Parnik trobi nji, leta 2014 pa doktorirala z disertacijo Narodna identiteta v 
sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011), ki jo je predlani nadgradila v monografijo. Z iskanjem in odražanjem 
slovenske identitete v literaturi se je ukvarjala tudi kot asistentka na koprski univerzi in zatem kot mlada raziskovalka na 
Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. A ker je to delo vezano na projekte, raziskovanje književnosti pa na dnu 
prioritet države, EU in drugih institucij, ki za takšne projekte namenjajo denar, se je to njeno delo žal, končalo. Vmes je 
nekaj časa poučevala na slovenski šoli v Trstu in sodelovala z Radiem Koper in Radiem Trst A, za tržaški radio s slovenskim 
programom pripravlja recenzije literarnih del še zdaj. “To je moja hrana za dušo,” se nasmehne simpatična svetlolaska 
porcelanaste polti, ki med pogovorom navduši sogovornika z odprtostjo in toplino, zbranimi mislimi in razdelanimi stališči. 
Njeno zadnje delo, ki je bilo tudi povod za pričujoči intervju, ima naslov Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst 



let pozneje: raziskava o pogledih in stališčih ljudi na učinke vstopa Slovenije v šengenski prostor. Nastalo je na povabilo 
Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta, ki mu je Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik iz Doline zaupalo 
raziskavo o učinkih odprave meje na primeru prebivalcev dveh sosednjih obmejnih občin - Doline in Kopra. * MUZ       
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• Župani nekaterih večjih italijanskih mest proti Salvinijevemu dekretu. T. J. 4. januar 2019.  Rim - MMC RTV SLO, 
Radio Slovenija  

Salvini: Kdor ne bo spoštoval dekreta, naj raje odstopi 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/zupani-nekaterih-vecjih-italijanskih-mest-proti-salvinijevemu-dekretu/476397 
 

 
Slika: Notranji minister Matteo Salvini je župane, ki ne bodo izvajali dekreta, pozval, naj raje odstopijo. Foto: Reuters  
 
Izvajanju zakona o povečanju varnosti v Italiji, ki vključuje tudi ostrejše pogoje za pridobitev mednarodne zaščite v državi 
in so ga pred kratkim potrdili v rimskem parlamentu, nasprotujejo župani nekaterih večjih mest.  
Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec, se politična levica boji, da se bo število priseljencev, ki v Italiji 
bivajo nezakonito, posledično povečalo. Nekateri strokovnjaki, ki so vse glasnejši, menijo, da je zakon, t. i. Salvinijev dekret, 
z nekaterimi svojimi členi neustaven. 
Župani, ki zakonu glasno nasprotujejo, so prepričani, da se varnost v lokalnih okoljih ne bo povečala, ampak jo bo dekret 
notranjega ministra Mattea Salvinija le ogrozil. Obenem – gre po večini za župane z levice – grozijo, da ostrejših 
protimigrantskih ukrepov zaradi domnevne protiustavnosti ne bodo izvajali.  
Pobudnik upora je župan Palerma, Leoluca Orlando, ki je svoji mestni upravni odredil, naj ne izvaja določil zakona, ki bi 
lahko prizadela temeljne človekove pravice, zlasti glede vpisa stalnega bivališča. Občinska pravna služba naj bi proti dekretu 
sprožila postopek pred sodiščem, kar naj bi pripeljalo do ocene njegove ustavnosti. 
 

 
Slika: Italijanski parlament je sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju potrdil konec novembra. Foto: Reuters  
 
Salvini: Kdor ne bo spoštoval dekreta, naj raje odstopi 
Orlanda so javno podprli župani Neaplja, Firenc, Parme in Milana. Salvinijev dekret pa branijo župani z desnice, denimo iz 
Pordenona in Trsta. Salvini se je odzval na kritike županov in dejal, da tisti, ki ne bodo spoštovali dekreta, naj raje odstopijo. 
Med spornimi ukrepi zakona je takojšen odvzem zaščite in izgon priseljencev, ki zagrešijo kazniva dejanja. Župani 
nasprotujejo ukinitvi instituta humanitarne zaščite, po katerem je v Italiji ostajala četrtina vseh prosilcev za azil. Prebežniki s 
humanitarno zaščito so imeli pravico do dvoletnega bivanja v državi, vključno s pravico do dela, zdravstva in šolstva.  
Salvinijev dekret predvideva tudi krčenje integracijskega sistema Sprar, v katerega so prebežnike vključevali že med 
čakanjem na azil. Župani menijo, da bodo prebežniki po novem brezdelno čakali v sprejemnih centrih, namesto da bi se 
vključevali v integracijske, jezikovne in zaposlitvene dejavnosti - kar bo spodbujalo prestopništvo. 
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• Italija bo sprejela ženske in otroke; lani največ prebežnikov v Španijo. T. J., K. T.  4. januar 2019.  Rim - MMC 
RTV SLO, STA, Televizija Slovenija, Reuters  

Španija postala glavna destinacija prebežnikov 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-bo-sprejela-zenske-in-otroke-lani-najvec-prebeznikov-v-spanijo/476427 
 

 
Slika: Ženske in otroci bodo lahko z ladij odšli v Italijo. Foto: Reuters  
 
Podpredsednik vlade Luigi Di Maio je sporočil, da bo Italija z dveh ladij s prebežniki, ki krožita po Sredozemskem morju, 
sprejela ženske in otroke. Frontex: Po Italiji je zdaj Španija glavna destinacija prebežnikov, ki želijo v Evropo čez 
Sredozemlje. 
"Sprejeli vas bomo. Še enkrat več smo pripravljeni celotni Evropi pokazati lekcijo iz človečnosti," je sporočil Di Maio. 
Namestnik premierja ter minister za delo in gospodarski razvoj je hkrati pozval Malto, naj dopusti ženskam in otrokom, da 
se izkrcajo, nato pa naj jih pošlje v Italijo. Eni izmed ladij so malteške oblasti namreč dovolile, da se približa v priobalno 
zavetrje. 
Saga dveh humanitarnih ladij se nadaljuje  
Italijanska vlada, ki sta jo sestavila populistično Gibanje petih zvezd pod vodstvom Di Maia in desničarska Liga pod vodstvom 
Mattea Salvinija, je poleti močno zaostrila prebežniško politiko in civilnim ladjam, ki v Sredozemskem morju rešujejo 
prebežnike, ne dovoli več vstopa v italijanska pristanišča. 
"Duševno zdravje ljudi na ladji peša" 
V Sredozemskem morju sta trenutno že več dni najmanj dve ladji s skupno 49 prebežniki, ki jih ne sprejme nobena evropska 
država. Gre za ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye. Prva je na morju rešila več kot 30 ljudi, ki so se 
še pred božičem znašli v težavah.  
Ladjam v pristanišče ne dovoli nobena izmed sredozemskih evropskih držav, čeprav so Nemčija, Francija in Nizozemska 
pokazale pripravljenost, da prevzamejo prebežnike. 
"32 ljudi, ki jih že 13 dni gostimo na ladji, kaže znake duševnih težav in stresa. Njihovo duševno zdravje peša," je ob obisku 
skupine novinarjev in nemških parlamentarcev povedal vodja misije na ladji Sea-Watch Philipp Hahn. Eden izmed 
prebežnikov pa je dodal: "Ves čas smo na ladji. Ne razumemo, kaj se dogaja. Nismo ribe, nismo morski psi, ampak ljudje." 
Evropska komisija je medtem prepričevala države članice, naj si prebežnike razdelijo. Združeni narodi in osemnajst 
mednarodnih človekoljubnih organizacij so že pred dnevi pozvali sredozemske države k odprtju pristanišč, je za TV Slovenija 
poročal dopisnik Janko Petrovec.  
Španija je zdaj glavna evropska destinacija za prebežnike 
V Evropsko unijo je lani prišlo okoli 150.000 nezakonitih prebežnikov, kar je najmanj v zadnjih petih letih, je sporočila 
agencija EU-ja za upravljanje meja Frontex. Največ jih je bilo leta 2015, ko jih je prišlo več kot milijon. Zmanjšanje je 
posledica "dramatičnega upada" števila tistih, ki so čez Sredozemsko morje prišli v Italijo, ki je močno zaostrila ukrepe za 
sprejem prebežnikov. V Italijo jih je tako lani prišlo okoli 23.000, kar je kar 80 odstotkov manj kot leto predtem, in najmanj 
po letu 2012. 
Se je pa že drugo leto zapored podvojilo število prebežnikov, ki so čez Sredozemsko morje prispeli v Španijo, ki je tako 
postala glavna destinacija prebežnikov, ki želijo v Evropo. Lani jih je po podatkih Frontexa prišlo 57.000. Glavno izhodišče za 
pot v Španijo je bil Maroko, večina prebežnikov na tej poti pa iz podsaharske Afrike. 
Povečalo se je tudi število prebežnikov, ki so prišli v Grčijo in na Ciper, bilo jih je 56.000, večina jih je prišla iz Afganistana, 
Sirije in Iraka. 

• Odgovor Hrvaške: Sodišče EU-ja naj tožbo Slovenije ovrže kot nedopustno. La. Da.  Bruselj - MMC RTV SLO, STA  
8. januar 2019  
Hrvaški odgovor na tožbo glede arbitraže 
https://www.rtvslo.si/slovenija/odgovor-hrvaske-sodisce-eu-ja-naj-tozbo-slovenije-ovrze-kot-nedopustno/476714  
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Slika: Hrvaška zavrača pristojnost Sodišča EU-ja glede arbitraže. Foto: BoBo  
 
Slovenija je prejela odgovor Hrvaške, ki jo toži zaradi kršenja evropskega pravnega reda, ker ne spoštuje arbitražne 
razsodbe o meji med državama.  
Hrvaška v ugovoru, kot je že decembra 2018 sporočilo hrvaško Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, zavrača 
pristojnost Sodišča EU-ja v tej zadevi. Iz hrvaškega odziva predvsem izhaja, da Hrvaška zavrača veljavnost arbitražne 
razsodbe in dejstvo, da je bila z njo določena meja med Slovenijo in Hrvaško, ter da zaradi hrvaškega nespoštovanja 
arbitražne razsodbe prihaja do kršitve prava EU-ja.Urad vlade RS za komuniciranje 
Slovenija je hrvaški odgovor prek Sodišča EU-ja prejela v petek, je v Bruslju povedal državni sekretar na zunanjem 
ministrstvu Dobran Božič. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je nato sporočil, da Hrvaška v odgovoru 
ponavlja stališče, ki ga je že decembra sporočilo njeno zunanje ministrstvo, in sicer zavračajo pristojnost Sodišča EU-ja. 
Po neuradnih informacijah Hrvaška v odgovoru, dolgem približno 35 strani, od Sodišča EU-ja zahteva, da slovensko tožbo v 
celoti zavrne kot nedopustno, ker da v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju EU-ja ni pristojno odločati o slovenskih 
zahtevah. Odgovoru naj bi bil priložen tudi aneks z okoli 50 stranmi. 
Hrvaško zunanje ministrstvo je sicer 21. decembra lani sporočilo, da je Hrvaška ta dan sodišču odgovorila na slovensko 
tožbo. V kratkem sporočilu za javnost je zapisalo, da je Hrvaška v odgovoru zahtevala, naj sodišče tožbo v celoti zavrne kot 
nedopustno, ker da v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju EU-ja ni pristojno odločati o slovenskih zahtevah, saj se 
mora spor med Hrvaško in Slovenijo reševati po pravilih mednarodnega prava ter reševanje spora ni odvisno od uporabe 
prava EU-ja, niti od njegove razlage. 
Slovenski odgovor do 13. februarja 
Na vladi so poudarili, da Slovenija spoštuje arbitražno razsodbo in jo izvaja tudi v praksi. Razsodba arbitražnega sodišča je 
mednarodnopravno zavezujoča za obe državi in pomeni dokončno rešitev mejnega spora. Hrvaška teza, da mejno vprašanje 
ni rešeno, zanemarja temeljna načela mednarodnega prava, so poudarili v Ukomu. Rok za odgovor Hrvaški je po navedbah 
državnega sekretarja Božiča 13. februar. 

• Evropske države bodo le sprejele prebežnike z nemških ladij. B. V. 9. januar 2019.  MMC RTV SLO, STA  
Ljudje so več kot dva tedna čakali na morju 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/evropske-drzave-bodo-le-sprejele-prebeznike-z-nemskih-ladij/476820 
 

 
Slika: Prebežnike z nemških ladij bodo sprejele Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska 
in Italija. Foto: Reuters  
 
Potem ko je osem evropskih držav doseglo dogovor, da sprejmejo 49 prebežnikov z ladij nemških človekoljubnih 
organizacij Sea-Watch in Sea-Eye, sta ladji lahko pristali na Malti.  
Prebežnike bodo sprejele Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija. 
"Dosežen je bil ad hoc dogovor," je potrdil malteški premier Joseph Muscat in dodal, da je bil v tem okviru dosežen tudi 
dogovor o usodi 249 prebežnikov, ki jih je Malta rešila konec decembra. 
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Od skupno 298 prebežnikov jih bo 176 sprejelo omenjenih osem članic EU-ja, 78 jih bo ostalo na Malti, 44 ljudi iz 
Bangladeša pa bodo vrnili v domovino, je dejal Muscat. 
Več kot dva tedna čakali na morju 
Na dovoljenje za vplutje v pristanišče katere od evropskih držav sta ladji z 49 prebežniki na krovu, med njimi so dojenček in 
več otrok, več kot dva tedna čakali v Sredozemskem morju. 
Sea-Watch 3 je 22. decembra pred libijsko obalo rešila 32 ljudi, ki so se znašli v težavah. Ladja organizacije Sea-Eye pa je 
teden dni pozneje iz Sredozemskega morja rešila še 17 ljudi. 
Salvini proti sprejemu prebežnikov 
Čeprav je Italija, kot je dejal premier Giuseppe Conte, med osmimi državami, ki bodo sprejele prebežnike, notranji minister 
Matteo Salvini temu nasprotuje. 
Salvini namreč pravi, da odločitev članic Unije o sprejetju prebežnikov "lajša delo tihotapcev ljudi in nevladnih organizacij". 
"Sem in ostajam absolutno proti novim prihodom v Italijo. Popuščati pritiskom in grožnjam Evrope in nevladnih organizacij je 
znak šibkosti," je dejal vodja koalicije Lige. 
 

 
Slika: Komisar Avramopulos je pozval k solidarnosti med članicami Unije glede sprejemanja prebežnikov. Foto: EPA  
 
Avramopulos: Če v EU-ju ni solidarnosti, to ni Evropa 
Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je pohvalil Malto, da je dovolila izkrcanje prebežnikov, ter še osem 
držav, ki so privolile, da jih bodo sprejele. 
"Pretekli tedni niso prikazali EU-ja v najlepši luči. To, da 49 ljudi za skoraj tri tedne obtiči na čolnih na morju, ni nekaj, za kar 
si prizadeva EU. V EU-ju gre za vrednote in solidarnost. Če teh ni, to ni Evropa," je posvaril komisar. 
Ob tem je članice spet pozval k več solidarnosti. To je sporočilo, ki se ga nikdar ne bo utrudil ponavljati, je zatrdil. Pozval je 
tudi k čimprejšnji obravnavi rešenih prebežnikov. 
Komisar je pozval k vzpostavitvi začasne ureditve v pomoč najbolj izpostavljenim članicam, ki bi delovala kot most do 
uvedbe novih evropskih azilnih pravil. Azilna reforma je sicer že dolgo v slepi ulici zaradi vprašanja obveznih begunskih kvot. 
Te začasne ureditve komisar sicer ni podrobno pojasnil. Večkrat je zgolj poudaril njeno začasnost in to, da bi bil to nekakšen 
most, ter pozval članice, naj pri teh prizadevanjih sodelujejo, saj da je potrebna kritična masa, da bi bila uspešna. 
Avramopulos je še spomnil, da gre pri operacijah iskanja in reševanja na morju za vprašanje mednarodnega prava in za 
nacionalno pristojnost, ter poudaril, da komisija ni pristojna za usklajevanje teh operacij in za določanje mest za izkrcanje. 
"To ni naše delo," je poudaril. 
Medtem v Bruslju neuradno prevladujejo ocene, da vsaj do evropskih volitev ni pričakovati resnejših premikov glede azilne 
reforme, saj med članicami Unije ni politične volje za napredek. 

• Slovenija v duhu solidarnosti pripravljena sprejeti pet migrantov z Malte. Al. Ma. 10. januar 2019  
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
Vlada: Gre za enkratni ukrep 
https://www.rtvslo.si/slovenija/slovenija-v-duhu-solidarnosti-pripravljena-sprejeti-pet-migrantov-z-malte/476940  
Slovenija je Evropski komisiji izrazila pripravljenost, da v okviru reševanja problematike izkrcavanja migrantov na Malti 
sprejme pet zaščite potrebnih ljudi.  
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Slika: Skupina prebežnikov na poti proti Malti. Foto: Reuters  
 
Gre za enkraten ukrep v duhu solidarnosti do najmanjše države članice EU-ja Malte in humanosti do pomoči potrebnih, s 
čimer Slovenija potrjuje svojo zavezanost evropski politiki solidarnosti in iskanja skupnih rešitev za migracijska vprašanja, 
sporoča urad vlade za komuniciranje.  
49 migrantov, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju na krovu ladij nemških človekoljubnih organizacij Sea-
Watch in Sea-Eye, je na Malto prispelo v sredo. Malta je njihov prihod dovolila, ko so Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, 
Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija sporočili, da bodo sprejeli migrante. 
 

 
Slika: Zaradi povečanega števila prošenj za mednarodno zaščito nove zaposlitve in dodatna oprema. Foto: MMC RTV SLO 
 
Zaradi povečanega števila prošenj za mednarodno zaščito nove zaposlitve in dodatna oprema 
Malteška vlada je namreč zavračala prihod prebežnikov, dokler države članice EU-ja niso izrazile pripravljenosti, da bodo 
sprejele zadostno število od skoraj 300 migrantov. Okoli 250 jih je bilo namreč na otoku že od prej. 

• Salvini v Varšavi gradil "italijansko-poljsko os" za "renesanso Evrope".  A. V. 10. januar 2019.  Varšava - MMC 
RTV SLO, Televizija Slovenija, STA  

Državi bosta Evropi vlili novo energijo  
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/salvini-v-varsavi-gradil-italijansko-poljsko-os-za-renesanso-evrope/476874  
 

 
Slika: Italijanski notranji minister Matteo Salvini in njegov poljski kolega Joachim Brudzinski na novinarski konferenci v 
Varšavi. Foto: Reuters  
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Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v sredo med obiskom Varšave, kjer se je srečal s poljskim kolegom 
Joachimom Brudzinskijem, dejal, da bosta Poljska in Italija del nove pomladi v Evropi.  
"Poljska in Italija bosta predstavljali renesanso evropskih vrednot. Evropa, ki se bo oblikovala po majskih volitvah v Evropski 
parlament, bo bliže ljudem, ne elitam. Ker se že leta v EU-ju govori o nemško-francoski osi, delujeta naši državi na novi osi, ki 
bo Evropi vlila novo energijo," je med drugim izjavil predsednik Lige Salvini. 
Podpredsednik italijanske vlade je na skupni novinarski konferenci poudaril še nekatera skupna stališča obeh držav na 
področju družine, razvoja, gospodarstva in migracij.  
Pospešiti izgon tistih, ki so že prišli 
"Ne le, da kot notranji minister nikoli ne bom privolil v prihod novih priseljencev, temveč se tudi strinjam s poljskimi kolegi, 
da je treba pospešiti izgon in odhod tistih, ki so že prišli," je odločen Salvini, ki je pred tem na Twitterju pozdravil akcijo 
italijanskih karabinjerjev, ki so aretirali 15 ljudi, osumljenih tihotapljenja ljudi. "Pozabite na uvažanje ljudi z ladjami ali letali. 
Prizadevamo si, da jih pošiljamo nazaj domov. Tihotapci in teroristi, pojdite domov." Če je še leta 2017 na italijanskih obalah 
pristalo 119.000 migrantov, jih je leta 2018 le še 23.000. 
Salvini: Italija in Poljska bosta odločilna igralca v Evropi  
Morawiecki: Državi delita kritike na račun Evropske unije  
O skupnih stališčih z Italijo je med drugim spregovoril tudi poljski premier Mateusz Morawiecki, čeprav se ni srečal s 
Salvinijem. Ocenil je, da državi delita številne kritike na račun Evropske unije, kot je na primer, da Bruselj diskriminira 
nekatere države članice. 
Salvini se je v Varšavi sestal tudi s predsednikom vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawom Kaczynskim, s 
katerim sta spregovorila o sodelovanju na prihajajočih evropskih volitvah v maju. 
Tako PiS kot Liga sta kritični do evropske begunske politike, a se stranki razlikujeta v svoji politiki do Rusije, do katere je Liga 
bolj prijazna. Stranki sicer nista članici iste evropske politične družine, Liga je del Evrope narodov in svobode, PiS pa del 
Evropskih konservativcev in reformistov. 
 

 

• 'Novice so moj waterloo!'. Intervju: dr. Marjan Sturm. Pogovarjala se je Mateja Železnikar. MMC  RTV SLO, 10. 
januar 2019 

Zakaj je dialog potreben? 
Dr. Marjan Sturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/novice-so-moj-waterloo/476934 
 
Konec februarja se po dobrih 26 letih z mesta predsednika Zveze slovenskih organizacij poslavlja Marjan Sturm. Kako 
zgodovinar in v manjšinski politiki dejaven koroški Slovenec ocenjuje svoje delo? Kako je z dialogom med slovensko 
narodno skupnostjo in nemško govorečo večino ter znotraj same manjšine?  
 

 
Slika: Dr. Marjan Sturm. Foto: Marjanizmi 
 
Odločitev za odhod ni novost, pravi, saj je že nekaj let opozarjal odbore, da prihaja v leta, primerna za upokojitev. Tako so se 
odločili, da na občnem zboru februarja letos izvolijo novo vodstvo, Marjan Sturm pa ne bo več kandidiral za predsednika 
zveze. 
Kaj je bilo pri njegovem delu v več kot 26 letih najtežje? 
»Najtežje je bilo iz Zveze slovenskih organizacij, ki je imela imidž, da je režimska in titokomunistična ekspozitura na 
Koroškem, narediti civilno družbeno organizacijo, ki je pluralistična, odprta, deluje v Avstriji in zagovarja sodelovanje z 
Republiko Slovenijo. Prenos te politike ni bil enostaven, ker je po eni strani privedlo do očitkov o izdajstvu in tako naprej. 
Mislim pa, da se je na koncu izkazalo za pravilno.«  
Med svojimi zaslugami Marjan Sturm omenja tudi bolj realističen, trezen pogled na člen 7 ti. Avstrijske državne pogodbe. 
Pomemben pa je tudi dialog z nasprotniki, s Heimatdienstom, ki ga je začel. 
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»Te izkušnje si mi zelo drage in pomembne, saj se je izkazalo, da lahko le pogovor nekaj prinese, razširi pogled, dimenzije in 
mislim, da je to, kar smo dosegli v konsenzni skupini, da je Koroški Heimatdienst svoje stališče spremenil, je strpna 
organizacija, ki ne nasprotuje več manjšini. Mislim, da je to velik dosežek, ki ima nekaj opraviti tudi z menoj.« 
Največje razočaranje v več kot četrt stoletja dela na vrhu Zveze slovenskih organizacij pa je za Marjana Sturma vloga 
Slovenije pri reševanju težav tednika Novice. 
»Nikoli nisem mislil, da bo slovenska tiskana beseda na udaru zaradi Slovenije. To je eno največjih razočaranj, ki sem jih 
doživel kot predsednik ZSO, da je dejansko iz Slovenije prišla pobuda za ukinjanje tiskane slovenske besede z znatnim 
zmanjšanjem finančne podpore. To je zame velika travma.«  
Ker se poslavlja z mesta predsednika ZSO, se bodo morali z reševanjem težav Novic ukvarjati drugi, pravi naš sogovornik, 
zadovoljen z doseženim. 
»Moja bilanca je, da sem, mislim, nekaj prispeval k spreminjanju klime v deželi, da sem nekaj prispeval k razrešitvi vprašanja 
topografije, da sem nekaj prispeval k vzdušju in sodelovanju v tem prostoru. Novice pa so tista negativna točka, kjer nisem 
uspel. To pa je moj waterloo.« 

• Kakšni izzivi čakajo porabske Slovence? Intervju: Martin Ropoš. Pogovarjala se je: Silva Eöry. MMC RTV SLO, 10. 
januar 2019. 

Predsednik Državne slovenske samouprave Martin Ropoš 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/kaksni-izzivi-cakajo-porabske-slovence/476937 
 

 
Slika: Martin Ropoš in Erika Köles Kiss. Foto: Silva Eöry 
 
Konec minulega leta so v Budimpešti podelili državna priznanja »Za narodnosti«. Med 14 dobitniki je bil tudi predsednik 
Državne slovenske samouprave Martin Ropoš. Visoko priznanje mu, kot je povedal Silvi Eöry, veliko pomeni. 
»Menim, da je to tudi priznanje organizaciji, ki jo vodim že 6 mandat, pa tudi za vse moje sodelavce in našo širšo skupnost. 
To ni samo priznanje zame, ampak tudi za delovanje celotne slovenske skupnosti na Madžarskem in še posebej v Porabju.« 
Lansko leto je bilo poleg načrtovanih kulturnih in drugih projektov predvsem v znamenju priprave sicer nenačrtovanega 
Razvojnega programa slovenskega Porabja, o katerem bo madžarska vlada verjetno odločala še ta mesec. Kot pojasnjuje 
Martin Ropoš so optimistični, saj gre za večletni projekt, ki naj bi trajal od najmanj 3 do celo 5 let. 
»Nekaj denarja, za manjše projekte tega programa, naj bi dobili že letos, glavne investicije, cestna infrastruktura, 
kanalizacija, ipd, pa naj bi se začele 2020.« 
Predsednik Državne slovenske samouprave upa, da se bo že spomladi sestala za porabske Slovence zelo pomembna 
mešana slovensko madžarska komisija, ki se lani zaradi menjave vlade ni sestala. 
Pomemben izziv ostaja izboljšanje pouka slovenščine na dvojezičnih šolah, ki pa ni odvisno samo od denarja. 
»Tu moramo tudi sami vložiti veliko napora in tu nas čaka še veliko dela.« 
So pa na nekaterih drugih področjih odvisni od zakonodajalca, tudi pri vidni dvojezičnosti in dvojezičnih dokumentih. 
Tega sami ne morejo rešiti, pravi Martin Ropoš in kot primer daje zahteve za slovenskega poslanca v madžarskem 
parlamentu. 
»10 let smo na sejah mešane komisije zahtevali svojega poslanca, na koncu so spremenili volilni zakon in od 13 narodnosti 
ima zdaj ena svojega poslanca, ostali pa imamo svoje zagovornike v madžarskem parlamentu.« 
Jeseni bodo na Madžarskem potekale lokalne volitve, na katerih bodo porabski Slovenci volili tudi svoje manjšinske 
samouprave na lokalni in državni ravni. 
»Nanje se moramo pravočasno pripraviti. Poiskati moramo nove člane, tako na lokalni ravni kot za državno samoupravo. Da 
tako pokažemo, da so to resne, dejavne organizacije, ki imajo odgovorne člane.« 

• ‘Ženska sem, manjšinka sem, Slovenka sem!’. Intervju: dr. Barbara Riman. Pogovarjala se je Marjana Mirković. 
MMC RTV SLO. 10. januar 2019  

Dr. Barbara Riman 
http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/zenska-sem-manjsinka-sem-slovenka-sem/476936  
Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je maja lani po več kot dveh desetletjih dobila novo vodstvo, predsednica je 
postala dr. Barbara Riman, njena namestnica pa dr. Jasmina Dlačić, obe iz mlajše generacije društva Bazovica z Reke, že 
dolgo aktivni in tudi v njegovem upravnem odboru. 
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Slika: Dr. Barbara Riman. Foto: Osebni arhiv 
 
Dr. Barbara Riman, pobudnica več uspešnih predlogov za uveljavitev slovenščine na Reki in širše, je predavateljica in vodja 
reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja. Več kot desetletje je vpeta v dejavnost slovenske skupnosti, tudi strokovno, 
v zadnjem času pa je osredotočena predvsem na migracije Slovenk. 
Kot predsednica Zveze slovenskih društev je v pogovoru z Marjano Mirković med drugim spregovorila o vtisih prvih mesecev 
in o tem, kako se je tudi kot ženska znašla v vodilni vlogi krovne organizacije. 
Barbara Riman priznava, da je vodenje krovne organizacije veliko bolj zahtevno, kot si je predstavljala. 
»Ko gre za Slovence na Hrvaškem, imam trenutno občutek, da so vrzeli vsepovsod. Nekatere težave se vlečejo že od leta 
1991 in nekatere se ne bodo verjetno nikoli rešile. Morali se bomo naučiti živeti z njimi. Slovenija namreč v določenih 
trenutkih nima veliko posluha.« 
Sogovornico veselijo izjave pristojnega ministra Petra Česnika, da Slovenci na Balkanu nisi ne izseljenci ne zamejci. To 
namreč čuti tudi sama. Območje avtohtone slovenske poselitve na Hrvaškem veliko teže določiti kot v Avstriji ali Italiji, 
pravi, saj so imeli narodi stoletja skupno zgodovino, skupne politične dejavnike in imajo tudi skupno prihodnost. 
Slovenci na Hrvaškem bi se radi predvsem gospodarsko okrepili, saj je na tem področju veliko možnosti za sodelovanje s 
Slovenijo. Zaradi same demografske strukture, starejše populacije, ki ohranja slovenstvo na Hrvaškem, morajo pritegniti 
mlade. Kako, pa je veliko vprašanje, priznava. Ena od možnosti in priložnosti je učenje slovenskega jezika na hrvaških 
šolah. 
»Dopolnilni pouk v slovenskih društvih je zelo pomemben, toda slovensko kulturo bi morali bolj približati tudi večinskemu 
prebivalstvu. Slovenska društva bi se lahko bolj odprla.« 
Eden od izzivov je tudi seznanitev pripadnikov slovenske skupnosti z njihovimi pravicami, pravi Barbara Riman. 
»Najmlajše slovensko prebivalstvo trenutno živi v Medžimurski in Krapinski županiji, kjer pa ni nobenega slovenskega 
društva. Ali ni interesa, ali pa ti Slovenci, ki živijo tam, ne vedo, kaj vse lahko naredijo.« 
Kako pa se je Barbara Riman, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, pripadnica mlajše generacije, znašla v 
družbi starejših? 
»Izviram iz društva, kjer so starejši člani vedno dali in dajejo možnosti mladim, da predstavijo, kaj si mislijo in nikoli ni bilo 
težav zaradi starosti. Ob prevzemu funkcije sem bila prepričana, da leta ne bodo ovira, Moram pa priznati, da zdaj včasih to 
občutim.« 
Vodja reške podružnice Inštituta za narodnostna vprašanja je prevzela vodenje zveze tudi zaradi svojih raziskovalnih 
izkušenj, ki jih ima na manjšinskem področju, pa tudi zato, da bi skušala ne le v društva, temveč tudi v manjšinske svete, 
pripeljati več mladih rojakov. In rojakinj. 
Ženske migracije so namreč še ena od njenih raziskovalnih tem. Pri svojem delu se je namreč srečala, pojasnjuje, s 
številnimi ženskami, ki so se preselile na Hrvaško in ki so pogosto omenjale diskriminacijo, težave z birokracijo. 
»Mogoče me zanima tudi zato, ker sem sama ženska in ker sem se večkrat pogovarjala z mamo, Slovenko, o svoji stari 
mami, ki se je preselila na Hrvaško.« 
Slovenke na Hrvaškem so v večini. Po podatkih zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2011 je bilo med 10517 Slovenci kar 
7171 žensk, poudarja dr. Barbara Riman, prepričana, da so prav ženske tiste, ki ohranjajo in porivajo naprej slovenstvo na 
Hrvaškem. 
Sodobne raziskave tudi kažejo, da so imele Slovenke pomembno vlogo v ekonomskih migracijah že po 1. svetovni vojni, ko 
so bile edine skrbnice v družinah, ki so zapustile Slovenijo. Gre za pomembno, do sedaj slabo raziskano tematiko, pravi 
sogovornica, ki bi rada raziskovala življenje in vlogo Slovenk na območju nekdanje Jugoslavije. S projektom se je prijavila na 
razpis Agencije za raziskovalno dejavnost in zdaj čaka na morebitno podporo. 
Kako pa se je Barbara Riman kot ženska znašla na mestu vodje Zveze? 
»Mnenja so različna. Nekateri podpirajo mojo odločnost in vztrajnost, drugim mogoče to ni všeč. Smo pač različni. 
Pomembno pa je, da se iskreno in odprto pogovarjamo, da rešujemo težave in ohranimo enotnost slovenske skupnosti.« 
Sicer pa biti ženska na Hrvaškem, še posebej na vodilnih položajih, ni lahko, dodaja. 
»Svojim študentom povem, da je danes na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji, čeprav ne toliko, zelo dobro biti beli moški, ki je 
poročen, je rimokatolik in ima otroke. Tako je vsekakor na Hrvaškem, kjer se zaradi svoje drugačnosti ne počutim dobro. 

http://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/zenska-sem-manjsinka-sem-slovenka-sem/476936


Ženska sem, manjšinka sem, vsi okrog mene vedo, da sem Slovenka, in včasih imam občutek, da se to odraža tudi na mojih 
otrocih.« 
 

Svobodna beseda, Ljubljana 

• Slovenska razklanost / Martin Premk. – januar 2019, str. 7 

• Ne spomin, temveč večni opomin : holokavst kot vrhunec klasičnega antisemitizma / Marjan Toš. –  januar 
2019, str. 9 

• »Kapitalizem ne ljubi izobraženih : nevarni socializem in slovenska sedanjost /Maca Jogan. – januar 2019, str. 
10-11 

 

• Mednarodni dan spomina na holokavst 20. januar 2019 – Svobodna beseda, Ljubljana, 10. januarja 2019  
http://www.svobodnabeseda.si/20-januar-2019-mednarodni-dan-spomina-na-holokavst/ 
 

 
Slika: Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije vabi na slovesnost ob mednarodnem 
dnevu spomina na holokavst, ki bo 20. januarja 2019 ob 11. uri v Centru urbane kulture, Kino Šiška, Trg Prekomorskih 
brigad 3, Ljubljana. Foto: Svobodna beseda 
 
Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije vabi na slovesnost ob mednarodnem dnevu 
spomina na holokavst, ki bo 20. januarja 2019 ob 11. uri v Centru urbane kulture, Kino Šiška, Trg Prekomorskih brigad 3, 
Ljubljana. 
Slavnostna govornica bo dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, članica Sveta ZZB NOB Slovenije. 
Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta je na svojem zasedanju 1. novembra 2005 z resolucijo 60/7 proglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega holokavsta. 
27. januar je za vsakoletni svetovni dan spomina na žrtve holokavsta izbran kot dan zloma holokavsta. Na ta dan leta 1945 
je ruska Rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče smrti Auschwitz – Birkenau na Poljskem. 
 

Mladina, Ljubljana 

• »Gospodarsko rast morajo občutiti tisti, ki k njej prispevajo. Torej predvsem delavci« : Ksenija Klampfer, 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti /Borut Mekina. – št. 1, 04.01.2019, str. 27-30 

• V suženjstvo zakleti : zakaj je populizem taka prevara / Marcel Štefančič jr. – št. 01, 04.01.2019, str. 32-35 

• Nova balkanska pot : selitve v Evropo kljub omejitvam prestopanja meja niso ponehale … / Maximilian Popp. – 
št. 01, 04.01.2019, str. 40-41 ( c Der Spiegel 2019) 

 

Reporter,  Ljubljana 

• Cankar bi se rajši vrgel v Ljubljanico, kot da bi volil za Židana : Stane Granda, zgodovinar /Aleš Žužek. – str. 31-
36 

 

• Thaci in Vučić naj bi v Beli hiši ob prisotnosti Trumpa podpisala mirovni sporazum. STA. Reporter, Ljubljana, 09. 

jan. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/thaci-in-vucic-naj-bi-v-beli-hisi-ob-prisotnosti-trumpa-podpisala-mirovni-sporazum-
680118  
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Slika: Bela hiša, sedež ameriškega predsednika. Foto: Profimedia 
 
Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za mirovni sporazum med Prištino in Beogradom, ki ga bosta v Beli hiši 
podpisala predsednika Hashim Thaci in Aleksandar Vučić, je poročala ameriška televizija Fox News, ki ima dobre zveze s 
Trumpovo administracijo. Trump naj bi obema stranema pokazal jasno pot naprej. 
"Trump želi, da dosežeta obojestransko sprejemljivo rešitev in dokler se bosta oba strinjala, jo bo podprl tudi Trump," je 
poročala televizija, ki se sklicuje na vir blizu predsednika. Gre za scenarij, ki si ga seveda že desetletja želi tudi EU, pod katere 
pokroviteljstvom potekajo pogajanja med obema državama. 
Razlika je v tem, da Bela hiša, kot kaže, meni, da bi bil podpis sporazuma v Ovalni pisarni Bele hiše s Trumpom ob strani za 
Vučića in Thacija dovolj velika vzpodbuda, da uredita stoletja stare prepire. Ti so leta 1998 izbruhnili v vojno, med katero je z 
zračnimi napadi sodelovala zveza Nato, ki je srbske sile pregnala s Kosova. 
Trump je obema voditeljema pred kratkim poslal osebno pismo s pozivom, naj pospešita pogajanja, kar sta oba objavila na 
internetu. Trump opozarja, da je sedaj izjemna priložnost za celovit mirovni sporazum, ki se kmalu ne bo spet pojavila. 
"Ponudba Bele hiše kot prizorišča podpisa sporazuma je seveda velik korenček in če bi administracija z njim dosegla 
resničen mir med Srbijo in Kosovo, vključno s srbskim priznanjem Kosova, bi bil to res bistven korak naprej," je izjavil 
ameriški veleposlanik pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi Daniel Baer. 
 

Periodične publikacije – kazala 

• TRADITIONES, Vol 47, No 1 (2018), Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU 
                  Edited by / Uredila Božidar Jezernik & Jurij Fikfak 
                  CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE 
http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl//node/5 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/archive 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/644/showToc 
 

• TRADITIONES, Vol 47, No 2 (2018), Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU 
                 Uredila / Edited by Marjetka Golež Kaučič 
                 INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST  
                 RESEARCH 
http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl//node/5 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/archive 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/641/showToc 
 

• TRADITIONES, Vol 47, No 3 (2018), Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU 
                  Edited by / Uredili Jelka Vince Pallua & Ingrid Slavec Gradišnik 
                  SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO  
                  PRISVAJANJE 
http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl//node/5 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/archive 
https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/642/showToc 
 

• Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History, Letn. 58 Št. 3 (2018)  
                  Inštitut za novejšo zgodovino 
                  Tematska številka: Dissidents and Culture of Dissent 
http://ojs.inz.si/pnz  
http://ojs.inz.si/pnz/issue/archive 
http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/17  
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